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OPILÁ učitelka NÁRUŽIVÁ
přišla učit k dětem do mateřinky...

ŠKOLAČKA
z Čelechovic práskla

!
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Čelechovice na Hané, Prostějov/mls
Foto: internet

Ředitel: „Dal jsem jí PADÁKA!“
Prostějov/mik - K naprosto neomluvitelnému jednání padesátileté učitelky
mateřinky při Základní škole Jana
Železného v Prostějově došlo uplynulý
pátek. Zkušená pedagožka přišla ráno
na den svatého Valentýna do školky
totálně opilá! Zděšení rodiče přivolali
ředitele školy Jana Krchňavého, který
se vůbec nerozpakoval a učitelku okamžitě vyhodil...
„Bohužel, musím potvrdit, že k tomuto
případu došlo. Na upozornění rodičů

jsem okamžitě přišel do školky a situaci vyřešil. Padesátiletou učitelku jsem
podrobil orientační dechové zkoušce
a bylo všechno jasné. Další vývoj události byl velmi rychlý, okamžitě jsem s ní
rozvázal pracovní poměr,“ potvrdil politováníhodnou událost Večerníku Jan
Krchňavý, ředitel Základní a mateřské
školy Jana Železného v Prostějově.
Večerník dále zajímalo, zda opilá
a velmi zkušená učitelka svému nadřízenému vysvětlila důvody svého jedná-

ní. „Svěřila se mi, že má těžké zdravotní
potíže. To je mi jako člověku velmi líto,
nicméně nepovažuji to za důvod k tomu,
aby přišla do práce opilá a chtěla se věnovat dětem. To je naprosto neomluvitelné profesní selhání,“ neskrýval Jan
Krchňavý jakožto její nadřízený pořádné rozčílení. „Je mi to opravdu líto. Tato
žena u nás jako paní učitelka pracovala
přes dvacet let a vždy jsem s ní byl spokojen,“ dodal pochmurným hlasem ředitel MŠ a ZŠ Jana Železného.

Ilustrační foto

Skandál ze základní školy v Čelechovicích na Hané rozsekl
v úterý minulého týdne prostějovský soud. Prokázal při tom, že k sexu mezi třináctiletou dívkou a jejím
spolužákem skutečně došlo! A to
i přesto, že to obžalovaný popíral.
Vyšlo však najevo, že si za to „holka“ mohla sama. Její mladý milenec totiž rozhodně nebyl jediným,
s kým se mladá sexuální dračice
vyspala...
Zpravodajství z průběhu soudního líčení si můžete přečíst na
straně 13 dnešního vydání!

INZERCE

VYHRAJTE LET BALÓNEM

TEN NEJLEPŠÍ Z VÁS

POLETÍ DO ŘECKA

nalistujte stranu 21

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

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nešikovný zloděj
Pětadvacetiletý mladík vzal
předminulý pátek 7. února z regálu nejmenovaného
marketu láhev slivovice
v hodnotě 219 korun, strčil si
ji za kalhoty a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Jeho
počínání si povšiml pracovník ochranky a chtěl ho zastavit. Podezřelý zlodějíček
se dal na útěk, ale při úprku
mu lihovina vypadla a rozbila
se. Na zemi však zůstala jeho
bunda i s občanským průkazem. V průběhu, kdy hlídce
ochranka popisovala celou
událost, se dotyčný vrátil
zpět do nákupního centra si
vyzvednout oděv s doklady.
Strážníkům se k činu doznal,
ale více se k události vyjadřovat nemínil. Celá záležitost
byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku, kde mu
hrozí pokuta do výše patnácti
tisíc korun.

Pohozená urna
V sobotu 8. února v podvečer nahlásila žena na linku
156 nález urny. Tu objevila ve vzdálenosti dvou set
metrů od zadního vchodu
městského hřbitova směrem
k centru u drátěného oplocení. Při příjezdu se oznamovatelka v uvedené lokalitě
nenacházela. Hlídka zajistila
urnu a o události vyrozuměy
la Policii ČR, která si celou
událost na místě převzala.

Odstrčil prodavačku
Předminulou neděli 9. února
po poledni zavítal bezdomovec do prodejny, kde si vyhlédl v regálu obloženou bagetu.
Zaplatit však nemínil. Prodavačka ho dostihla a požádala
o navrácení zboží. Muž
uposlechl a bagetu jí vrátil,
ale poté ji uchopil za ruku
a prudce odstrčil. U dění byl
přítomen další muž bez domova, který se prodavačky
zastal, což ji pravděpodobně
v daném okamžiku uchránilo
před napadením. Potvrdil i její
výpověď o celém incidentu.
Osoba podezřelá z protiprávního jednání se na místě nenacházela, ale totožnost je strážníkům známá. Událost bude
předána správnímu orgánu.

Notorický útěkář
V úterý 11. února odpoledne
vyjížděla hlídka na telefonické oznámení o odchycení
zatoulaného psa. Oznamovatel předal černého retrívra
strážníkům. Ti ihned z místní znalosti poznali známého útěkáře. Psík byl předán
majitelce a ta k celé události
uvedla, že se opět podhrabal
pod plotem. Jelikož majitelka není schopna zabezpečit
zvíře proti úniku, je podle zákona na ochranu zvířat proti
týrání podezřelá ze spáchání
přestupku. Případ předali
strážníci příslušnému správnímu orgánu.

Podivná služba...
„Poskytujeme pomoc lidem
s vyplněním formuláře pro
zdravotní pojišťovnu,“ hájili
své počínání zaměstnanci
olomoucké firmy, kteří se ve
čtvrtek 13. února pohybovali v domě na ulici Dolní.
Přivolaní strážníci je vyzvali
k okamžitému ukončení této
činnosti, neboť tržní řád zakazuje i nabízení služeb. Toto
je možné jen po předchozí
objednávce. Osoby tak místo
opustily.
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Nechtěný host: „VYTÁHNĚTE HO Z BARU, ZAŠLAPU HO DO ZEMĚ!“
Případ pořádně nabitý emocemi řešili strážníci
Městské policie v Prostějově v úterý 11. února
v podvečer. Jenomže volající na linku 156 si tak
trochu popletl jejich služby...
Prostějov/mik
„Podnapilý
devětatřicetiletý
muž si k baru u centra města přivolal hlídku s tím, že byl v tomto
podniku fyzicky napaden. Zároveň strážníky žádal, aby z provozovny vyvedli jiného muže,
kterého chtěl dotyčný doslova
a do písmene zašlapat do země,“

seznámila Večerník s nezvyklým požadavkem pobudy Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Jak dodala, chlapík nevzbuzoval
příliš důvěry. „Ten muž byl podnapilý a neustále se dožadoval
vyvedení jednoho z hostů, což
samozřejmě hlídka neprovedla.
K rozběhnutí celého dění mělo

dojít z popudu volajícího, který
byl údajně v baru sám a chtěl
se přidat ke skupině hostů. Ti
ovšem o jeho přítomnost nejevili zájem, a to dotyčného vyprovokovalo k napadení jednoho
z nich. Nato ho obsluha vykázala ven z provozovny, čímž měl
celý incident skončit,“ popsala
Jana Adámková vše, co přímo
na místě strážníci zjistili.
Celá záležitost byla postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Ilustrační kresba

ČERNÁ KRONIKA
ZZe sklepa
kl
vzall gumy

Během předminulého víkendu se zatím neznámý pachatel
vloupal do sklepní kóje v domě
v Norské ulici v Prostějově.
Z ní pak odcizil čtyři kusy litých
kol i se čtyřmi pneumatikami.
Majitelce způsobil škodu za
pět a půl tisíce korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování
domovní svobody, za které pachateli hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.

strážníkům utekl
MLADÍ Nadávali policajtům Šofér
V autě ale nechal doklady...!

HAZARDÉŘI

a skákali před auta...

Prostějov/mik - Demolovali autobusovou zastávku a ještě byli vulgární ke
strážníkům i policistům. Dva mladíci se
nyní budou zpovídat i z toho, proč předminulou neděli 9. února hazardovali se
svým životem a vbíhali řidičům před
rozjetá auta…
„V onen večer po devatenácté hodině byla
přijata prostřednictvím tísňové linky 156
informace o dvou osobách, které bouchají
do autobusové zastávky a vbíhají do vozovky před projíždějící vozidla. Hlídka
strážníků oba výtečníky zastihla v uvedených prostorách sedět na lavičce, jeden z
nich dokonce brečel. Jakmile ho strážník
oslovil, rozběhl se proti němu. Byl zasta-

ven, načež zavrávoral a usadil se zpět na
lavičku. Cítil se dotčený a přivolal hlídku
Policie ČR,“ popsala událost z nedělního
podvečera devátého února Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Posléze vyšlo najevo, že rozbitá skleněná výplň na zastávce je jeho práce. „I po
příjezdu hlídky Policie ČR se oba mladíci
chovali vulgárně. Jednoho z dvojice pro
narušování veřejného pořádku převezli
strážníci přímo na služebnu Policie ČR
a druhý skončil v rukou policistů. Oba
dvaadvacetiletí výtečníci jsou podezřelí
z přestupků a o jejich potrestání rozhodne
správní orgán,“ přidala Jana Adámková.

Prostějov/mik - Za dalším pirátem
silnic se v úterý 11. února večer hnali
prostějovští strážníci. Tentokrát na
udání třetí osoby zjistili muže, který
řídil vozidlo, ač má soudem zakázáno
na automobil se jenom podívat!
„Strážníci se vydali na základě telefonického sdělení nalézt muže, který řídí osobní
vůz, i když má vysloven zákaz řízení. Jeho
pohyb se jim podařilo vypátrat. Muž vozidlo zastavil na vyhrazeném parkovišti u
základní školy Dr. Horáka, vystoupil a po
výzvě k předložení dokladů se dal zběsile
na útěk. Hlídce se mezi domy ztratil,“ in-

formovala Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Řidič před hlídkou sice uprchl, ovšem ve
voze na palubní desce zanechal osobní
dokumenty se svými nacionály. „Právě
podle občanky a dalších listin bylo zjištěno, že jde o osobu se zákazem řízení.
„Opuštěné vozidlo ale blokovalo vyhrazené parkoviště pro zaměstnance základní školy a bránilo vjezdu k nákladní rampě jídelny. Strážníci proto rozhodli o jeho
odtahu,“ doplnila Jana Adámková s tím,
že celá věc byla předána k dalšímu šetření
Policii ČR.

www.vecernikpv.cz
w
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ze soudní síně...

NOTORICKÝ ZLODĚJ při útěku z Teska ztratil občanku
K soudu si ji Michal Přikryl už „raději“ nevzal...

Prostějov/mls - Jsou lidé, co
kradou, kradou a kradou. Najdou se mezi nimi i modroocí
blonďáci, do kterých by jste to
na první pohled nikdy neřekli...
Mezi tyto typy patří i nezaměstnaný Michal Přikryl, který byl
ve svých třiceti letech už třikrát
odsouzen. A právě za krádeže.
Na svém kontě má však i jednu
loupež. Nějaký čas si tak kvůli
svým prohřeškům poseděl ve
vězení. V úterý minulého týdne
se před prostějovským soudem
ocitl opět...
Vyučený malíř-natěrač Michal
Přikryl je specialistou na drobnější krádeže. Jeho rajónem se
mimo jiné stalo i prostějovské
Tesco. Krádež holícího strojku

by tomuto ostřílenému zloději
zřejmě prošla, pokud by na útěku neztratil doklad totožnosti.
„Holící strojek jsem nejprve dal
do košíku, později jsem přejel
do oddělení s oblečením, tam si
ho dal pod bundu a šel. Sice to
u pokladny zapípalo, ale mně se
podařilo rychle odejít,“ přiznal se
sám obžalovaný. Poté, co opustil
Tesco, zamířil k dálnici ve směru na Olomouc. Při svém útěku
však vytrousil doklad totožnosti,
který u sebe nosil místo nedávno
ztracené občanky. A to se mu stalo osudným... Policistům stačilo
spojit jméno a adresu ze ztraceného průkazu s postavou podezřelého mladíka zachyceného na
videozáznamu z Teska a bylo to.

U prostějovského soudu to v
úterý 11. února vypadalo, že se
Michal Přikryl ze svých chyb
skutečně poučil. Ale jen na chvíli. Průkaz totožnosti, který ho při
krádeži pomohl odhalit, si totiž na
hlavní líčení „pro jistotu“ vůbec
nevzal. Tím však notně dopálil
soudce Petra Vrtěla. Toho zajímalo, jak je možné, že se mladík,
který byl za krádeže opakovaně
odsouzen, do nich pouští stále
znovu a znovu. Na to mu však obžalovaný nedokázal odpovědět...
„Byla to ode mě hloupost. Mám
z toho pouze ostudu,“ reagoval
krátce Přikryl, který byl z vězení
propuštěn před třemi roky. Od
soudu nakonec odcházel s alternativním trestem 300 hodin

obecně prospěšných prací. Společnosti Tesco pak musí zaplatit
ukradený holící strojek, který se
mu mezitím podařilo prodat na
prostějovském nádraží.
V jeho prospěch mluvila především malá výše způsobené
škody a relativně dlouhý časový
úsek od posledního odsouzení.
Přitěžovalo mu naopak to, že se
z předchozích odsouzení nijak
nepoučil a kradl dál. Jestliže si ale
odsouzený Michal Přikryl trest
neodpracuje a nezaplatí, co ukradl, nebo bude přistižen při další
krádeži, pak jej vězení zřejmě
opět nemine.
Jelikož se obě strany vzdaly
práva na odvolání, nabyl už
rozsudek právní moci.

Nenapravitelný chmaták.
Urostlý modrooký blonďák Michal Přikryl (30) na první pohled
nesplňuje většinovou představu
o vizáži notorického zlodějíčka.
Foto: Facebook

Policie se až po dvou měsících obrací na veřejnost…

Jestli ho znáte, volejte! Tento muž vybíral v Prostějově z bankomatu peníze pomocí ukradené karty.
2x foto: Policie ČR
cestující tramvaji číslo čtyři
nebo autobusem číslo linky jedenáct v Olomouci. Následně
kolem 14.42 hodin téhož dne
použil prozatím neznámý pa-

chatel jeho platební karty ke
třem neoprávněným výběrům
v bankomatu na ulici Hodolanská v Olomouci. Krátce
po čtvrté hodině odpolední

se pokusil za pomocí jedné
z nich také o výběr z bankomatu v Prostějově v Janáčkově ulici. Neznámému muži se
tak podařilo vybrat za pomoci

odcizených platebních karet
částku ve výši jednasedmdesáti tisíc korun,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policie hledá svědky této krádeže, především však občany,
kteří by pomocí získaných fotografií pomohli zjistit totožnost
pachatele. „Se svými informacemi se mohou občané přihlásit
na telefon 974 766 711 nebo na
bezplatnou linku 158. Také se
mohou osobně dostavit na Obvodní oddělení v Olomouci ve
Smetanově ulici,“ dodala Irena
Urbánková

po kvartetu hledaných

IVAN KOVAŘÍK
se narodil 7. srpna 1981 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. února 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 35 let a měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

Ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání je podezřelá jednatřicetiletá žena z Olomouce, kterou
v úterý 11. února kolem půl třetí
ráno kontrolovali ppolicisté na
ulici Šárka v Prostějově,
j , když
y
řídila vozidlo Škoda Superb.
Při kontrole policisté zjistili, že
řidička má Magistrátem města
Prostějova vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
listopadu letošního roku. V případě prokázání viny a odsouzení
jí hrozí až tři roky vězení.

Hned dva zákazy
Ve středu 12. února dvě hodiny
po poledni zastavili policisté
ve Vodní ulici řidiče vozidla
Citroën Berlingo. Při kontrole jednapadesátiletého muže
zjistili, že má uloženy hned
dva zákazy řízení všech motorových vozidel, a to Magistrátem a Okresním soudem
v Prostějově až do roku 2016.
Další jízdu mu zakázali. Nyní
je muž podezřelý ze spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi. Ve věci probíhá zkrácené přípravné řízení.

Opilý a bez technické

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.

Došel si pro sekačku
Ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se
z neděle 9. na pondělí 10. února vloupal do dřevěné kůlny
u jednoho z rodinných domů
v Kostelci na Hané. Z ní následně odcizil benzínovou
travní sekačku. Následně odstranil i lišty z okna do garáže,
ale do ní již nevnikl. Majiteli
způsobil celkovou škodu za
čtrnáct tisíc čtyřista korun.

Ze zákazu si nic nedělá

Kradl v Olomouci, prachy vybíral i v Prostějově. POZNÁTE HO?
Olomouc, Prostějov/mik -Olomoucká i prostějovská policie spolupracuje na případu
krádeže peněženky, které se
dopustil zatím neznámý pachatel. Pomocí ukradené platební
karty pak z bankomatu vybíral
peníze i v Prostějově. Ke krádeži došlo už více než před dvěma
měsíci a policie se trestuhodně
obrací se žádostí o pomoc veřejnosti až teď. Snad ale zloděje
někdo pozná...
„Dne devátého prosince 2013
mezi 13.30 až 14.30 hodin byl
okraden o peněženku, která
obsahovala osobní doklady,
peníze a tři platební karty, muž

Auto i s dalekohledem
Předminulý čtvrtek 6. února kolem dvacáté hodiny zaparkoval
majitel své vozidlo Volkswagen Golf na volně přístupném
pozemku u jednoho z domů
v Klenovicích na Hané. Druhý
den ráno kolem osmé hodiny
ho tam však už nenašel, někdo
mu ho ukradl. Ve vozidle měl
uložen i dalekohled, nůž a goratexové boty. Celková škoda
odcizením byla vyčíslena na
pětadvacet tisíc korun. Policisté případ šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, za
který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

JAROSLAV PARÁK

LUKÁŠ SPÁČIL

LUKÁŠ POŘÍZEK

se narodil 15. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. února 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 43
do 44 let a měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 14. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. února 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

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

V tentýž středeční den krátce
po osmé hodině ráno kontrolovali ppolicisté v ulici Za drahou
v Prostějově řidiče vozidla Škoda Felicia. U sedmačtyřicetiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 0,91 promile alkoholu v dechu. Policisté mu na
místě zadrželi řidičskýý průkaz
p
a zakázali další jízdu. Řidič se
přiznal, že předešlého dne alkohol konzumoval. Při kontrole
policisté navíc zjistili, že vozidlo
nemá pplatnou technickou kontrolu. Řidič je nyní podezřelý
z přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Zpravodajství
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DÍVKA V MODRÉM

DOBÝVÁ SVĚT!

Prostějov/mls - Tomu
se říká celosvětový
úspěch! Snímek dívky,
která si loni v dubnu
vyrazila do prostějovských ulic v modrých
legínách, už má na
facebookovém profilu
jednoho ze španělských uživatelů neuvěřitelných 139 868
„lajků“...!
Fotografie
„dívky
v modrém“ inspirovala
Večerník před necelým
rokem pro vznik rubriky „Zuřivý paparazzi“, kterou od té doby
nacházíte pravidelně
na straně 5. Snímek
mladé ženy, procháze
jící kolem prostějovské- Zabralo to. Španělsky psaný nápis na
ho Prioru, přidal na snímku dívky procházející v Prostějově kosvůj facebookový profil lem tehdejšího Prioru v překladu znamená:
Enrique Santos. Ten pokud jste proti zneužití legín, dejte like a
zároveň vyzval všech- pomozte šířit tuto zprávu. Foto: Facebook
ny španělsky píšící uživatele sociální sítě, aby „zabránili zneužívání
legín“. Jeho apel se setkal s obrovským ohlasem!
Zatímco facebookový profil České televize se líbí 36 tisícům lidí, pak
výzva s „dívkou v modrém“ v hlavní roli nasbírala neuvěřitelných 140
tisíc „lajků“. Pod fotografií se navíc rozvinula neuvěřitelně bouřlivá
diskuse, která obsahuje více jak deset tisíc komentářů! Většina z nich
se shoduje na tom, že ženy se skutečně dělí na dvě skupiny: na ty, které
mohou nosit legíny, a na ty, které si myslí, že mohou nosit legíny.
Prostějov, který byl před pádem Oděvního podniku ve světě známý
jako město módy, tak v této oblasti opět vzbudil nadnárodní rozruch.
Tentokrát je to ovšem spíše v ironickém a negativním smyslu.
Zda-li si „dívka v modrém“ vezme španělsky psanou výzvu k srdci,
není vůbec jisté. Nechejme se překvapit na jaře...

VRAHOVICE NIČILY POŽÁRY:

během tří hodin zakokrhal
kohout hned dvakrát

Shořela VARNA
PERVITINU?
ČÍ
POLICIE ML ..
Již tradičně.

Zřejmě nedbalost. V Kyjevské ulici se červený kohout vyřádil na střeše rodinného
domu, způsobil stotisícovou škodu.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Výrobce drog? V tomto vyhořelém bytu domu v Prešovské ulici měl majitel vařit
pervitin a skladovat marihuanu...
Foto: HZS Olomouckého kraje

Vrahovice/mik - Podivná náhoda! Minulé úterý hořelo ve
Vrahovicích během několika málo hodin hned ve dvou rodinných
domech vzdálených od sebe jen pár desítek metrů. Zatímco
požár v Kyjevské ulici nevyvolává až takové dohady, řádění
ničivého živlu v domě v Prešovské ulici je obestřeno tajemnem.
„Majitel vařil v bytě pervitin a po požáru odtud dokonce policajti odváželi plné auto marihuany,“ volali do redakce Večerníku
lidé z Vrahovic. Živá diskuze na toto téma se rozhořela i mezi
prostějovskými uživateli Facebooku. Policie ovšem zase drží
bobříka mlčení, na naše dotazy odpověděla jen obecně ...
Podrobnosti k vrahovickým požárům a co za nimi stálo, se
můžete dočíst na straně 13!

SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU V PROSTĚJOVĚ POKRYTÉ, NĚCO ALE TADY CHYBÍ…
„Cítíme absenci ústavu pro mentálně postižené ženy a také bytů pro bezdomovce-vozíčkáře,“ přiznává náměstkyně primátora Alena Rašková

Člověk podobné věci začne vnímat teprve ve chvíli, až je ve skutečnosti potřebuje. V Prostějově působí hned několik sociálních organizací, které poskytují životu důležité služby. A to lidem, kteří se buďto ocitnou na samotném dnu života, nebo na šikmé ploše zákona či jejich zdraví utrpí ránu, po
které je návrat do běžného života jen velmi těžký nebo dokonce nemožný.
Prostějovský magistrát sice není zřizovatelem ani jednoho sociálního zařízení
v tomto městě, ale pravidelně na jejich provoz přispívá statisícovými částkami.
„Zřizovatelem azylového domu, kontaktního centra a ostatních ústavů je krajský úřad, nebo je provozují soukromé příspěvkové organizace. Ale tito všichni
poskytují pomoc i prostějovským občanům, takže je přinejmenším naší morální povinností je podpořit,“ vysvětluje důvody finančních injekcí ze strany Alena
Rašková, která je v Prostějově zodpovědná za sociální oblast.

INZERCE

Jednotlivá azylová centra v Prostějově
Azylové
centrum

Kontaktní
centrum
Vrahovice
Nízkoprahové
denní centrum
pro muže a ženy

2 347 000
celkem
1 711 400
osobní
635 600
provozní
(náklady v Kč)

Prostějov/mik
„Je pravda, že jako magistrát
nejsme zřizovatelem ani jednoho
sociálního zařízení v Prostějově.
Velmi si ale vážíme činnosti Azylového centra a jeho pracovišť,
jako jsou například azylový dům,
noclehárna pro muže i ženy, denní
centrum, ubytovna pro osamělé
rodiče s dětmi a v neposlední řadě
je velmi přínosný i jeho terénní
program. Velmi vytížené je Kontaktní centrum pro drogově závislé ve Vrahovicích a takto bych
mohla přes různé charitativní
spolky pokračovat. Přestože zřizovatelem těchto zařízení je krajský
úřad nebo soukromé společnosti
zaměřující se na sociální činnost,
které peníze získávají většinou ze
státních grantů nebo od sponzorů,
magistrát jim každoročně finančně pomáhá významnými částka-

Roční výdaje sociálních zařízení v Prostějově (v Kč)

Jeden z úspěchů. Prostějovským policistům se vloni podařilo například dopadnout tohoto mladého násilníka, který byl posléze odsouzen
za čtyři loupežná přepadení.
Foto: Michal Kadlec
mi,“ prozradila Večerníku Alena města malý, ale pan ředitel Kalla
Rašková, náměstkyně primátora zatím vždy dokázal vypsat takové
statutárního města Prostějov.
grantové programy, že na dotační
Například Azylovému centru peníze od státu nebo z evropských
poskytne letos město 360 tisíc strukturálních fondů pokaždé dokorun na všechny jeho činnos- sáhl. Těžko nyní můžu říct, jak to
ti. „Jistě, náklady tohoto zařízení bude v příštích letech, Azylové
jsou několikanásobně vyšší a po- centrum a všechna jeho další zahybují se v řádech milionů korun. řízení v Prostějově jsou brána jako
Z tohoto pohledu se zdá příspěvek nezbytně nutná a jsou klasifiková-

na v kategorii A. Tudíž by i nadále
mělo dostávat peníze z ministerstva práce a sociálních věcí nebo
z krajského úřadu,“ vidí Rašková
budoucnost ohledně financování
největšího zabezpečovatele sociálních služeb v Prostějově v příznivém světle.
Hodně velkou pozornost si určitě zaslouží činnost Kontaktního
centra ve Vrahovicích, které
provozuje sdružení Podané
ruce. „Tato organizace poskytuje
pomoc drogově závislým lidem,
ale zároveň i jejich rodinným příslušníkům. Vím, spousta občanů
je proti drogově závislým jedincům, mírně řečeno, napružená,
protože veškeré problémy si tito

Azylový dům
noclehárna
pro muže
a ženy

Azylové
centrum
Terénní
program

703 000
473 000
229 000

uživatelé různých omamných
látek způsobili sami. Nicméně
v těchto případech nejde jenom
o ně samotné, ale také o jejich
blízké rodinné příslušníky, kteří si
mnohdy nevědí rady. Buď tápou
v tom, jak svému příbuznému
pomoci nebo se stávají částečně
i oběťmi činů spáchaných pod
vlivem drog. A právě Kontaktní centrum ve Vrahovicích je tu
nejenom od toho, aby drogově
závislým měnilo stříkačky nebo
injekční jehly, doporučovalo odvykací léčbu, ale zároveň poskytuje poradenskou činnost,“ popsala náměstkyně primátora s tím,
že město dotuje toto centrum
ročně částkou tří set tisíc korun.

520 000
495 000
25 000

3 004 000
2 470 000
534 000

976 000
641 000
335 000

Azylový dům
pro osamělé
rodiče s dětmi

2 495 000
2 079 000
416 000

Zdroj: Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník

Sdružení Podané ruce provozuje
v Prostějově ještě nízkoprahové
centrum pro mládež, poradnu pro
závislé gamblery a mají vypracovaný i terénní program zaměřený
na Romy. Azylové centrum zase
ještě nabízí ubytovací služby pro
matky s malými dětmi, působí
zde domovy důchodců, domy
s pečovatelskou službou, máme
zde ubytovací kapacity pro matky
s dětmi, které se stanou oběťmi
domácího násilí a podobně. Velký
rozsah činnosti vykazují taktéž
i charitativní organizace.
Vedení města tak považuje
rozsah sociálních služeb v Prostějově za dostačující. Přece jen
ale ještě něco chybí. „Ano, cítí-

me stále ještě absenci některých
služeb, které se na první pohled
jeví problematicky. Konkrétně jde
o ubytování pro duševně nemocné občany, které například postihne takzvaná stařecká demence,
a nedokáží se sami o sebe postarat. Nebo možnost ubytování
pro mentálně postižené ženy
a v poslední době zaznamenáváme i potřebu několika ubytovacích prostor pro bezdomovce na
vozíčku nebo lidi bez přístřeší,
kteří nejsou kvůli fyzické indispozici schopni vyhledat služby
Azylového centra,“ uzavírá Alena
Rašková. Jak dodala, město se už
letos bude snažit tyto chybějící
služby doplnit.

SPOR s Držovicemi KONČÍ! Nové logo za

Sousedům stačí 2,9 milionu korun… STO TISÍC?
Prostějov/mik - Sedmiletý spor o majetkové vyrovnání
mezi Prostějovem a Držovicemi je s největší pravděpodobností hraničící s jistotou u konce. Zastupitelé statutárního města Prostějov totiž budou v úterý 18. února na
9\KOiãHQRNRORSĜLMtPDFtKRĜt]HQt svém pravidelném zasedání jednat o dopisu držovické
VWDOHQWRYRX]NRXãNRX
starostky Blanky Kolečkářové, který od ní poslední lednový den obdržel primátor Miroslav Pišťák. Starostka
1DEt]tPHPRåQRVWXFKD]HþĤP
sousední obce v něm nakonec souhlasí s již tři roky naNWHĜtQHVWLKOL]iNRQQpWHUPtQ\
bízenou částkou ve výši 2,9 milionu korun, čímž by celý
NRODSĜLMtPDFtKRĜt]HQt
spor o vyrovnání majetku po oddělení Držovic považoSRGDWMHãWČSĜLKOiãNX
vala za ukončený! „Budu jenom rád, když tímto bude miQDQDãHXPČOHFNpRERU\
mosoudní vyrovnání dokončeno, a vedení Držovic nebude mít další nehorázné a ničím nepodložené požadavky,“
3ĜLKOiãN\SĜLMtPiPHGR
podotkl exkluzivně Večerníku první muž prostějovského
DWDOHQWRYi]NRXãNDSUREČKQHYSiWHN
magistrátu Miroslav Pišťák. Narážel tím bezpochyby na
EĜH]QD
dávnou dobu těsně po roku 2007, kdy Držovice požado,QIRUPDFHQDWHO
valy po městě až osmdesát milionů korun!

Není třeba dodávat, že v úterý bude tento bod programu kromě schvalování veřejných finančních podpor
a diskuze o investorském záměru společnosti Manthellan
tím nejžhavějším...
Více se o této kauze, ale
i programu zítřejšího zastupitelstva dočtete na straně
11 dnešního vydání.

Prostějov/mik - Na zízřejším
jednání
zastupitelstva
se
neočekávají horké diskuze
pouze na téma veřejných
finančních podpor či výstavby obchodního komplexu
u Špalíčku, ale také náměstkyně
primátora statutárního města
Ivana Hemerková se zcela jistě
zapotí při obhajobě návrhu
nového loga města!
Brněnská grafičkaVěra Marešová,
autorka prostějovského loga, má
totiž podle informací Večerníku
obdržet od magistrátu až stotisí-

covou odměnu. „To je předčasné
tvrdit... Mohu v tuto chvíli jen
říct, že paní Marešová má nárok
na autorský honorář v rozmezí
od pěti do sta tisíc korun. Nejprve
ale logo a všechny jeho aplikace
musím v úterý obhájit před zastupiteli. Pak teprve můžeme jednat o
odměně autorce,“ vysvětlila nám
v pátek Ivana Hemerková.
Uvidí se v úterý, zda logo, které
se ihned po svém zveřejnění stalo
v mnoha případech terčem kritiky veřejnosti, bude zastupiteli
schváleno a začne se používat...

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

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

nalistujte
stranu 21

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

6 761

+

N č se pomoci!
Naučte
i! S dobrým
d b ý nápadem
m
přišli lékaři prostějovské nemocnice,
Zloděj
kteří lákají zájemce z řad veřejnosti
-cestovatel.
na kurz první pomoci. Vždyť sáhV Olomouci okraněme si všichni do svědomí,
dl muže v tramvaji
umíme ošetřit například
o peněženku s platební karčlověka, který na
tou, ale peníze si přijel vybrat
ulici omdlí nebo
k bankomatu do Prostějova. Řeč je
spadne a zrao starším pobertovi, po kterém vyhlásila
ní se?
pátrání policie. Těžko říct, že by bankovní poplatky byly u nás nižší?

Osobnost týdne

„TO BYCH BYL PADLÝ
Ý
NA HLAVU, KDYBYCH
ŠEL DO RACHOTY,
KDYŽ ZROVNA
HRAJEME SE ŠVÉDAMA!“

RICHARD KRAJČO

Nezaměstnaných lidí je na
Prostějovsku čím dál tím
víc. Počet lidí bez práce
už atakuje sedmitisícovou
hranici. Během ledna přibyly v registru Úřadu práce další tři stovky osob, což
je poměrně hrozivý nárůst.
Už aby bylo jaro a začaly
sezónní práce...

-

Výrok týdne

Megastar současného pop-rocku
se svou kapelou Kryštof beznadějně vyprodala sál Společenského
domu. Sobotní koncert nadchl
všechny generace přítomných
diváků a zařadil se mezi nejvíce
navštívené hudební produkce
v Prostějově.

Jeden z našich čtenářů
dal evidentně přednost
olympijskému hokeji
před odpolední směnou

ÚNOROVÉ POZNÁMKY ANEB KDYŽ SE MĚSÍC VYBLBNU...
Tak jsme za půlkou toho nejkratšího
měsíce v roce, načež se tak dívám
okolo sebe a měl bych opět v nůši opět
Analýza pár fantastických poznámek.
Analýza
Martin Mokroš
Ta první je o světle. Sice se říká,
že na Hromnice o hodinu více,
ale má se na mysli konec dne, což
už všichni pozorujeme, že je tak
nějak jasněji. Neplatí to ovšem
o začátku dne, a tak mi opravdu
uniká, proč po sedmé hodině ranní vidím packající postavičky šinoucí se do práce ve tmě a mnohdy i teď v mlze, jelikož úderem
sedmé zhasnou pouliční světla
a děj se vůle Boží... Nešlo by se
náhodou zamyslet nad tím, zda
nezavést novou pranostiku „na
Hromnice světla více“ a nechat
svítit aspoň do osmé? Obzvláště když někdy pozoruji svícení
v jasných letních měsících i přes
den. Snad by to naše město ne-

zruinovalo, když tak dobře údajně vychytáváme na nejrůznějších
aukcích dodavatele energií, ne?
Nedávno jsem byl opět po delším
čase osloven nezávisle na sobě
několika obyvateli centra města,
co je nového s parkováním ve
městě a právě v centru, neboť se
jim opět začalo stávat, že například matka vybíhající s malým
dítětem k lékaři dostane během
pěti minut botičku, což se jí pravda nestalo poprvé. Její přítel už
začíná používat směrem k radnici
slova velmi neslušná, a když jsem
se mu snažil vysvětlit, že se něco
s parkováním ve městě chystá, konstatoval, že ta rychlost je
přímo superrychlá, neboť o tom
slyší již dlouho, dlouho, dlouho,
takže tímto předávám dotaz dál.

A pokud máme v této záležitosti
nějaké konkrétní novinky, bylo
by dobré se s nimi pochlubit, neboť nervozita v centru, ač možná
nenápadně, stoupá.
Jelikož každý všude nějaké známé má, tak ti moji z Brna mne
nedávno oslovili a gratulovali,
jak úžasně se naše město prezentovalo na právě brněnském
veletrhu turistiky Regiontour
2014, který proběhl v druhé polovině ledna, a jak se na našem
stánku bezvadně „nadlábli“
a „napojili“. Mé srdéčko patriota radostí poskočilo a již jsem
se chystal chválit zodpovědné za
kvalitně investované peníze do
propagace města. Ještě před tím
jsem si pozjišťoval nějaké detaily.
No a to jsem si tedy krutě naběhl
a mé srdéčko utrpělo naopak lehký infarkt myokardu zklamání...
Takže realita propagace našeho
statutárního města byla taková, že
na oficiálním stánku Olomouckého kraje se povalovalo nějakých

fejeton Ve stylu Chucka Norrise ...

Petra Hežová
O sebeobraně jsem už
dost slyšela, jako milovnice knih i ledacos přečetla,
a Karate Kida jsem viděla
snad stokrát. Párkrát jsem
i jen tak ze zvědavosti zaskočila na nějaký ten kurz
sebeobrany, kde mě mělo
několik základních chvatů
a zlověstných výkřiků „ha-ja!“ připravit na boj s nepřítelem.
Vždycky, když jsem se
svým cvičným spolubojov-

níkem slavnostně plácla
o žíněnku, jsem se cítila
bezmála jako Chuck Norris
a vlastně jsem se už ani nemohla dočkat, až se na mě
nějaký ten mizera začne sápat, abych ho mohla pěkně
po ninžovsku zpacifikovat.
Ale jako naschvál mě nikdo
nepřepadl, ani mě nevzali
jako rukojmího do zajetí,
jak se to děje převážně ve
filmu, dokonce se na mně
už ani žebrající bezdomovci
nedomáhali drobných. Asi
se to absolvenství bojového
kurzu holt pozná už na dálku, myslela jsem si.
Ale jen do doby, dokud jsem
se nevracela neprozřetelně ve velmi pozdní hodině
domů. Možná to milé dámy
samy znáte, takový ten pocit, když víte, že jde někdo
za vámi, a už už si promítáte
v hlavě, co teď...?! Některé

z vás velmi správně pomýšlí na útěk, ale kam? Domů,
aby ten mizera věděl, kde
si na vás příště počíhat? Do
nějakého temného koutu,
kde budete doufat, že vás
neobjeví? Vycvičená celoživotním sledováním dobrodružných a bojových filmů
plných hrdinů jsem útěk
okamžitě zamítla a začala
pátrat v paměti, které chvaty by útočníka odrazily nejúčinněji, ale ze všech lekcí
jsem si bohužel perfektně
vzpomněla jen na to „ha-ja!“. Na zátylku jsem už
cítila útočníkův dech, a když
mi na rameno dopadla jeho
ruka, majzla jsem mu jednu
svazkem klíčů. Bohužel šlo
o mého kamaráda, který za
mnou běžel už od nádraží,
aby mě doprovodil. No, po
mé bojové lekci si to už asi
příště rozmyslí...

Konstelace hvězd Prostějova

Jakoby šlo tento týden Prostějovanům jenom o peníze. Pošta i banky budou v obležení, stejně jako následně obchodní centra. Jenomže nejenom financemi živ je člověk, co takhle popřemýšlet o
romantickém výletu během víkendu?

Berani - 20.3. až 18.4. Stále více a více budete
lákáni ke kroku, který byste sami nikdy neudělali.
Jenomže pokud se nenecháte ukecat, smetanu slízne někdo jiný a vy budete platit za hlupáky. Dejte
tentokrát na rady druhých a jděte do toho.
Býci - 19.4. až 19.5. Ještě pořád není vhodný čas
k tomu, abyste někomu slibovali věrnost a dali se
do holportu s jedincem opačného pohlaví. Na trvalý vztah vůbec nemyslete, raději se zaměřte na své
osobní problémy. A že jich je!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nemáte co dělat? Tak
v těchto dnech vám volno rozhodně skončí a nadřízení si na vás pořádně posvítí! Od středy nebudete vědět kam dřív skočit, takže zapomeňte na
nějaké noční flámování. Ale aspoň ušetříte...
Raci – 20.6. až 21.7. Vaším nepřítelem pro tento
týden bude voda v jakémkoliv skupenství. Nepijte
příliš studené limonády, nevycházejte ven, pokud
zamrzne chodník a dávejte si pečlivý pozor na
páru při vaření čaje. A vůbec, zůstaňte v posteli!
Lvi - 22.7. až 21.8. Na ulici se nedávejte do řeči
s cizími lidmi, a už vůbec od nich nic neočekávejte. Jste sice v pozici, kdybyste rádi uvítali každé
hřejivé slovo, ale to hledejte raději doma. Jedině
uprostřed rodiny totiž můžete získat podporu.
Panny - 22.8. až 21.9. Tento týden musí jít jakákoliv sranda stranou. Čekají vás samé vážné věci,
které vyloudí na vaší tváři nejednu vrásku. Bodejť
by také ne, když na několika podobných věcech si
vylámali zuby i mnozí vaši kamarádi.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Budete pohlceni olympiádou, takže spousta věcí okolo vám unikne. Třeba
i to, že jeden z vašich nejlepších přátel bude mít
narozeniny. Tento trapas ale včas napravíte, i když
odpuštěno vám bude až později.
Štíři - 22.10. až 20.11. Něco nepříjemného se vám
v následujících dnech stane v souvislosti se zákonem, není vyloučeno ani neúspěšné jednání u soudu. Možná nyní doplatíte na neuspořádaný život
v minulosti. Sekejte už teď dobrotu!
Střelci - 21.11. až 20.12. Hned v úvodu týdne si na
chodníku skopnete palec u nohy, což bude mít vliv
na vaši špatnou náladu. Před víkendem se na vás
ale usměje štěstí v podobě romantické nabídky,
kterou neodmítejte. To byste byli blázni!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Jako by se proti vám
v těchto dnech spikli všichni čerti! Kam šlápnete,
tam sto let tráva růst nebude a na co sáhnete, to poškodíte. Absolutně do ničeho se nepouštějte, seďte
v klidu a dívejte se na druhé, jak pracují.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vám docela chutná, že?
No nic, vy se naštěstí nemusíte příliš ohlížet na
svoji postavu, můžete si dovolit tu a tam se přejídat. Mějte ale na paměti, že s plným břichem se
těžko běhá, a vy tento týden budete mít naspěch!
Ryby - 19.2. až 19.3. Netrapte se záležitostmi, které stejně nemůžete nijak ovlivnit. Co ale ovlivnit
můžete, je přízeň vašich šéfů. Nemusíte jim lézt
do zádi, ale snažte se je omráčit skvělým nápadem,
který pomůže celé firmě. A tím také vám…

pár propagačních materiálů, které
rozdávaly jemně znuděné „krajské“ slečny, stejně jako materiály
všech ostatních, a to již zřejmě
s myšlenkou, že Olomoucký kraj
tak jako tak získá několik ocenění.
Ta přišla nakonec celkem tři, takže
proč se nějak více snažit. A ten
stánek, kde se moji známí tak
dobře najedli a napili, sice z Prostějova byl, leč patřil Restauraci
Na Špalíčku! Takže jeho majitelé
de facto zachraňovali čest našeho
města statutárního, a to tak nějak
za svépomoci domácího uzeného
a klobás - tradiční ruční výrobou,
zelňačkou, škvarkovým sádlem
a domácí paštikou.
Momentálně se s veletrhy roztrhl
pytel. O uplynulém víkendu proběhl TOURISM EXPO v Olomouci, následuje Ostrava - nejprve DOVOLENÁ A REGION
(7.až 9.března) a pak KARNEVAL CHUTÍ (16. až 18.května).
Jsem zvědav, zda tedy dojde na
nějakou oficiální propagaci. Já

tvrdím, že již na veletrhu v Brně
se měla propagovat stoletá radnice, již se mělo zvát na všechny
akce, spojené s těmito oslavami.
Případně již tam měla být vystavena publikace ke století radnice
a samozřejmě k tomu se mělo
nabalit vše o našem statutárním
městě, včetně výrobců regionálních potravin s certifikátem, tedy
pokud by byli osloveni oficiálním propagátorem města. Stalo
se to? No nestalo, jelikož hotovo
k oslavám století radnice ještě teď
není vlastně nic! Takže dočkáme
se něčeho na dalších veletrzích?
A na závěr sport. Je únor a běží
nám zimní olympijské hry. Ano,
nejsem nadšen, že se konají
v megalomanském Rusku, kde je
hodně věcí Potěmkinova vesnice,
nejsem nadšen, že někde ve skrytu vyhrožují olympiádě „černé
vdovy“ bombami a mám strach
o naše sportovce a už vůbec
nejsem nadšen z „Lojzovy“ hokejové nominace. Ale tak jako

tak si rád zakřičím společně
s většinou svých známých u každé olympijské medaile a věřím,
že jich bude postupně dál a dál
přibývat. Oceňuji, když se obsluha mé oblíbené kavárny převléká
do národních dresů a fandí s vlaječkami na tvářích a stíhá samozřejmě i obsluhovat. A přestože
„Lojzu“ fakt nemusím, fandím
hokejistům jak o život a moc
bych přál našemu prostějovskému rodákovi Lukáši Krajíčkovi
olympijskou „placku“, když už
mu ve Philadelphii kdysi nevyšel
ten Stanley Cup.
A rád bych vzkázal všem těm intelektuálně založeným jedincům,
co fanděním a sportem vůbec
pohrdají: „Nechte mi mou olympiádu a fandění, já jsem také tolerantní k vašim mnohdy podivným pořadům na kanálech ČT2
a ČT art, já se za měsíc vyblbnu,
vy mne trápíte a užíráte mé koncesionářské televizní poplatky
celý rok...!“.

komentář redaktora

TÝRÁNÍ nečelí pouze
děti, ale i rodiče

Martin Zaoral
Tomu se nechce věřit! Následkem týrání a špatného zacházení zemře v České republice
padesát dětí každý rok! Téměř
dvě plné školní třídy tedy nepřežijí „péči“ svých rodičů. Každý
rok řeší úřady navíc přibližně
dva tisíce případů, kdy je dítě
opakovaně mláceno svým vlastním rodičem! Vyplývá to ze
statistik, které zveřejnil Fond
ohrožených dětí.
Přestože je toto číslo ohromující, určitě není úplné. Utajených
případů totiž zůstává spousta, dle
mnohých většina. Sebrat odvahu

a týrání nahlásit totiž bývá nejen
pro samotné děti, ale i pro lidi
z jejich okolí často nepřekonatelnou překážkou. Své potomky přitom týrají především alkoholici
a sociálně slabší lidé. Ovšem
nejen ti!
Týrání dětí je obzvláště zavrženíhodné. V tomto mají smysl pro
spravedlnost i ti, kteří se s ní jinak
dostávají do křížku. Je skutečně
dobře, že každý, kdo směřuje do
vězení kvůli násilí na dítěti, tam
jde s obrovským strachem. Něco
podobného totiž vězni neodpouští.
Násilí v rodinách však má i druhou stranu mince. Bez přiměřených a spravedlivých trestů nelze
dítě jakkoliv vychovávat. O tom ví
své učitelé, kteří na jakékoliv tresty už v některých případech raději
rezignovali, v důsledku čehož už
neučí, ale pouze krotí...
Také nikdy není vyloučeno, že
některé děti si mučení ze strany
rodičů vymyslely. Těchto případů
je však mnohem méně, než by se

mohlo zdát. Jen málokdo, kdo se
skutečně necítí zcela v právu, najde takovou drzost do rodinných
problémů zatahovat někoho třetího. Dobrovolně by se tím vystavil
obrovskému riziku, že definitivně
přijde o to, co ho celou dobu drželo nad vodou: pomoc a oporu
svých rodičů.
Najdou se ovšem i opačné případy. Obětí týrání nejsou pouze děti,
ale čím dál častěji také samotní
rodiče. Svědčí o tom mimo jiné
případ, o kterém Večerník poněkolikrát informoval, agresivního
bezdomovce Jana K., který každodenně postával před bytem svých
rodičů, opilý jim často sprostě
nedával, a požadoval od nich další
a další peníze. Je téměř zázrak, že
postarší pár neustálé útoky ze strany vlastního syna přežil. Než se ho
podařilo dostat za mříže, trvalo to
téměř rok. Otázkou zůstává, zde
se v něm i tento nezdárný syn dočká obzvláště nevybíravého chování ze strany svých spoluvězňů...

Agentura
Oděvní podnik do majetku města!

Do šrotu? Ani náhodou! Zpráva
z minulého týdne, že areál Oděvního podniku byl prodán společnosti Astria Group za padesát
mega, která hodlá budovy zlikvidovat a všechno hliníkové i železné prodá do kovošrotu, se nyní ve
světle nových informací naprosto
míjí účinkem. Náš zdroj práskající tajné věci z radnice Agentuře
Hóser oznámil, že prostějovští
konšelé se konečně probudili,
a ve snaze zachránit někdejší největší oděvní firmu v Evropě před
totálním zničením, navrhnou zastupitelstvu Oděvní podnik koupit
od zmíněné společnosti za padesát mega a jednu korunu!
„Do Prčic, kdo vám tohle zas
napráskal? Nebo máte v mé kanceláři štěnici? Toto se nesmí zveřejnit,“ zaklínal Agenturu Hóser
Miroslav Nakaseseděl, primátor

Prostějova. A jelikož s prvním
mužem magistrátu už dále nebyla řeč, zeptali jsme se i ostatních
radních, zda někdo z nich tuto
šokující zprávu potvrdí. A Hósera
rovněž zajímalo, co chce město
s areálem OP vůbec dělat. „No,
já potřebuju velkou zkušebnu pro
nácvik přednesu svých básniček.
Proto jsem hlasoval pro odkoupení Oděvního podniku a jeho
převod do majetku města. Jsem
ochoten přispět na tuto finanční
transakci částkou stopadesáti korun,“ vyšel s pravdou ven Lolek
Čačák.
Jeho kolega a předseda sportovní a kulturní komise vzápětí
prozradil, že v budovách po bývalém Oděvním podniku by město
mohlo pořádat spoustu akcí.
„Areál má několik pavilonů, ty
by se vykuchaly, a uvnitř by se

mohl hrát tenis, basketbal a také
hokejová utkání. Aspoň by hokejisti přestali držkovat, že na jejich
zápasy nechodí lidi z Vrahovic,“
zamyslel se Pavel Šlehačka. „Já
bych byla zase radši, kdybychom
prázdné budovy přestavěli a nastěhovali sem nepřizpůsobivé občany. Udělat z toho prostě takové
nové kolonky. Pochopitelně bychom museli opravit okolní ploty
a nabít je elektrickým proudem,“
nechala se před Agenturou Hóser slyšet jedna z radních, která si
nepřála zveřejnit své jméno.
Prostějovský magistrát chce od
společnosti Astria Group odkoupit areál Oděvního podniku za
peníze, které hodlá utržit za pronájem zimního stadionu nejmenované prostějovské pohřební
službě.
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 čtveřici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Jak dlouho se bude
plánovat?

Další smrťák, další cyklista
ve Vrahovické ulici smeten
autem... Jak dlouho se bude
cyklostezka v této tragické lokalitě jen plánovat a planě o ní
jen řečnit? A ať mi nikdo neříká, že všechno se oddaluje jen
vinou jednoho člověka sedícího na dopravním inspektorátu! Kdyby městu šlo skutečně
o bezpečnost cyklistů, určitě
by našlo páky, jak na jednoho
člověka vyzrát!
Libor Kobliha, Prostějov

Vražda opravdu
prokázána?

Kdyby nešlo o velmi závažnou věc, smál bych se na celé
kolo. Jde o postup policie,
která si zapsala pověstnou
čárku za vyřešený závažný
zločin, a to v případě Jána
Bakalára. Jak mu může připsat vraždu, byť ve stádiu
pokusu a vykazovat vůbec
přepadení vozidla s penězi
v Přemyslovicích jako vyřešený trestný čin? Chytila
policie Bakalára? Přiznal se?
Nebo mu byl pokus o vraždu
prokázán? Nic z toho, proto
není možné si myslet, že tento
případ je objasněn! Ale proč
vlastně ne, policie potřebuje
vykazovat nějakou činnost...
Jindřich Pánek, Prostějov

Stála ta honička za to?

Havárie v Brněnské ulici, kdy
zfetovaný řidič těžce zranil
naprosto nevinného šoféra
jiného auta, je přinejmenším
zavrženíhodnou událostí.
Takoví řidiči nemají na silnicích vůbec co dělat, ale jde
o jev, který pochopitelně nejde
vymýtit. Vždycky se totiž najde někdo, komu je úplně jedno, jestli na silnici někoho zabije nebo ne. Chtěl bych však
položit jinou otázku. Přestože
si reakce strážníků vážím
a chválím je, že se na upozornění prodavaček z Družby
nevykašlali, bylo skutečně
nutné, aby toho darebáka honili v autě rušnými a frekventovanými ulicemi? Jistě nějak
reagovat museli, ale bylo
jasné, že pokud ten člověk
sedl do auta opilý nebo pod
vlivem drog, bude se snažit
ujet, ať to stojí, co to stojí. Je
opravdu těžké odpovědět na
tuto otázku a přiznám se, že
na ni nemám jednoznačnou
odpověď. Myslím si ale, že
kdyby strážníci předali sledování státní policii, ta ho mohla
honit po okresních silnicích,
kde není takový provoz.
Jiří Nadymáček, Prostějov

Stromy nejsou
přednější

Většinou s nevolí jsem vždycky reagoval na to, když magistrát kácel stromy v různých
lokalitách města. Jelikož ale
bydlím v Tylově ulici, musím
uznat, že v případě rekonstrukce naší ulice budeme muset skousnout i to, že několik
letitých stromů bude muset
padnout za oběť parkovišti.
A skousneme to rádi, protože
parkoviště prostě potřebujeme
víc. Však ona tady nějaká ta
zeleň zbyde...
Petr Svoboda, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...

5

Prostějovský
j
ý VEČERNÍK, p
pondělí 17. února 2014

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Sotva nedávno skončily jedny prázdniny, školáci mají již další. Tento týden totiž začaly v Prostějově ty jarní... Děti tak mají
možnost hrát si, zúčastnit se příměstského tábora, zajet na hory,
více se věnovat svým zálibám, sportům anebo zkrátka jen tak
odpočívat. Škoda, že se týkají pouze školáků, že ano? A jak tedy
budou trávit jarní prázdniny naši spoluobčané? Na to jsme se
ptali v prostějovských ulicích v právě uplynulém týdnu...

JEDETE S DĚTMI TRÁVIT JARNÍ
PRÁZDNINY MIMO PROSTĚJOV?

v LEJNECH!

Zuzana SYNKOVÁ
Prostějov

Lucie OŠLEJŠKOVÁ
Prostějov

ČÁSTEČNĚ

NE

„Víceméně na střídačku. Určitě
budeme chodit bruslit, děti také
pojedou k babičce a chystáme se
i na lyžování. Rádi bychom jeli
buď do Hluboček, nebo do Kladek. O jarních prázdninách se ale
rozhodně nevyhneme většímu
úklidu, který mám již delší dobu
naplánovaný, po něm si pak
dáme zasloužený odpočinek.
Jarní prázdniny ale budeme rozhodně trávit, co nejpříjemněji. “

Já budu jarní prázdniny trávit
bohužel v práci. Malá dcerka
tak bude u babičky a dědy.
Už se za nimi moc těší. Společně budou chodit na delší
procházky, krmit kačeny, hrát
různé hry, dívat se na pohádky a taky prý odpočívat. Ačkoliv dcera chodí do školky
moc ráda, prázdniny má prý
radši, ale nejraději má letní
prázdniny.“

www.vecernikpv.cz

Ulice Cyrila Boudy se topí
Potřebujete razantní změnu. Nejenom si najít místo k déletrvajícímu odpočinku, ale musíte také změnit prostředí k milování.
Podobná představa romantických dnů plných úžasného sexu
se často odehrává také v horách. Muž s dokonale vyrýsovaným pekáčem buchet na břiše se stará o pohodlí dámy ve
všech myslitelných směrech a polohách. Vzrušující atmosféru
dodá rozpálený krb, kožešina na zemi, láhev vína a žena v milostném objetí svého vysněného horala. Tyto erotické fantazie
znamenají, že žena chce být opečovávaná svým mužem, který si dokáže poradit v každé situaci. Nejenom, že opraví vše,
co je doma potřeba, ale také ví, jak na ženské tělo. Takže neváhejte, pronajměte si apartmá na horské chatě, zapalte svíčky
i krb a vrhněte se do víru rozkoše v potaz netušeného blaha
v objetí svého vyvoleného či vyvolené.

Foto: Internet

Návrat ke
Místo činu. Z trávníku vedle kotelny v ulici Cyrila Boudy se staly veřejné záchodky pro psy. To je hnus,
velebnosti, řekla by Kelišová…
2x foto: Petr Staněk
Prostějov/mik

Tak to je opravdu HNUS! Petr Staněk z Prostějova upozornil Večerník na
neskutečné množství psích výkalů u kotelny v ulici Cyrila Boudy. Trávník,
který rozhodně není určen k venčení psů, se doslova utápí v lejnech. Je vůbec
možné, že pejskaři dokáží být tak nezodpovědní a z malého koutu města vytvořit
veřejné záchodky svých čtyřnohých miláčků? Tohle opravdu rozum nebere…

více se dočtete na straně 13

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!
nalistujte
stranu 21

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

jak šel čas Prostějovem ...

Československého odboje

Vede
Ve
eddee ddo
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Dr
Držovic.
ržžo
žovi
ovi
viicc Od
Od llistopadu
i t d 1934 se ulice v dnešní místní
části Vrahovice nazývala Československých legií, od roku 1939
Držovská, od prosince 1945 opět ulice Československých legií
a současný název platí od června 1951 na počest účastníků odboje
proti nacistickým okupantům. Jedná se o ulici s převážně občanskou domovní výstavbou, směřující k sousední obci Držovice. Foto:
SOKa a Martin Zaoral
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Československého armádního sboru

Vybíráme pro vás „půltucet“

„starým” případům

ŠMEJDI NA ÚSTUPU!
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 20. SRPNA 2012
„Okrást lidi a zbavit se zbytečných krámů.“ Tak by se
dala shrnout filozofie prodavačů na nejrůznějších předváděcích akcích. Obětí jejich
praktik se stávají především
občané v důchodovém věku.
Situace se přitom přiostřuje. Na akcích už nejde jen o to pomocí nejrůznějších fíglů prodat lidem předražené a zbytečné zboží. Prodejci se
nezdráhají důchodce týrat žízní, hladem a stále častěji v nich probouzí
i strach. Některým z nich dokonce vyhrožují, že dokud si u nich něco nekoupí, tak je nepustí na záchod. A počet podobných případů stále roste!
ÚNOR 2014
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tématu předváděcích akcí a zneužívání
seniorů věnoval dlouhodobě a opakovaně. Přesně před rokem jako první informoval o tom, že Česká obchodní inspekce (ČOI) podala návrh
na zrušení společnosti Beck, která pořádala předváděcí akce mimo jiné
v prostějovském Společenském domě. Zrušení Becku bylo první ranou
pro lidi, kteří dokázali pohádkově zbohatnout na prodeji zmetků seniorům.
Tou další byl dokumentární film Silvie Dymákové „Šmejdi“, který byl
poprvé uveden v dubnu 2013. Film na kameru zachytil nelidské praktiky,
které jsme na stránkách Večerníku velice podrobně popisovali už v srpnu
2012. Snímek v uplynulém roce v českých kinech vidělo 34 261 diváků
a stal se tak bezkonkurenčně nejnavštěvovanějším českým dokumentem.
Po jeho premiéře následovala obrovská mediální masáž, která organizátory předváděcích akcí konečně dostala do defenzivy. Následovaly
i změny v legislativě, takže od poloviny letošního ledna musí organizátoři
předváděček například nahlásit ČOI termín i místo akce. Jak jsme psali, předváděčky ani poté úplně nevymizely. A stále se na nich prodávají
předražené a nekvalitní výrobky... Na druhou stranu dobrou zprávou je, že
jejich počet výrazně klesl, a chování pořadatelů už není tak agresivní, jako
bývalo v minulosti. „Na předváděčky jsem jezdila hlavně kvůli tomu, že
jsem se díky nim podívala na zajímavá místa po celé republice. Ovšem
poté, co agresivita prodavačů dosáhla nesnesitelné úrovně, jsem se jich
přestala účastnit. Nedávno jsem se nechala přemluvit kamarádkou a po
dvou letech na jednu z nich zase vyrazila. A byla jsem překvapená, že se
situace zlepšila. Dostala jsem oběd i dárky, které mi slíbili, a jejich nátlak
už byl jenom psychologický nikoliv fyzický. Také se už neopakovaly nadávky, kterých jsem předtím byla často svědkem,“ svěřila se Večerníku
v průběhu uplynulého týdne jedna ze seniorek.

uhodobě
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lety
... tentokrát ze sortimentu:

MLÉKO A SMETANA...

Mléko trvanlivé
polotučné
1l

Mléko trvanlivé
plnotučné
1l

Mléko čerstvé
polotučné
1l

Mléko čerstvé
plnotučné
1l

18,90

25,90

16,90

21,90

16,90

22,90

18,90

19,90

17,90

18,90

-

-

15,90

21,90

15,90

19,90

16,90

16,90

18,90

19,90

21,90

20,90

16,90

22,90

18,90

19,90

21,90

28,90

16,90

16,90

13,90

19,90

22,90

29,90

16,90

22,90

Smetana Kunín
Smetana ke
12%
šlehání Kunín 31%
200g
200g

Naše RESUMÉ

O tom, žže jje zdravé,
d é vííkkaždé
ždé malé
lé
dítě. A o tom, že je to dobré, se
nepřou ani dospělí. Tudíž jsme
tentokrát vyrazili k regálům s
mlékem a podívali se i na smetanu. Polotučné trvanlivé nabízí
nejlevněji Interspar, plnotučné
trvanlivé má za stejnou cenu jak
Interpsar, tak i Lidl, Kaufland
a Tesco. Polotučné čerstvé
i plnotučné čerstvé koupíte
nejvýhodněji v Lidlu. Dvanáctiprocentní smetanu mají kromě
Lidlu všechny markety za stejnou cenu, tu ke šlehaní kupte v
Bille a Tesku. Tak ať chutná!
Průzkum proveden
ve středu 12. února 2014

Řidičce „chcípl“ motor
na železničním přejezdu

Tak toto je snad možné pouze ve
filmech! Ovšem jenom na první
pohled, protože přesně takto
kuriózní nehoda se přihodila
minulou neděli u Prostějova.
Mladá řidička přejížděla autem
železniční přejezd u Kostelce
na Hané. Když však přejížděla
koleje, zhasl motor a vozidlo
zůstalo stát na přejezdu. Ač se
mladá žena za volantem snažila
motor znovu nastartovat,
nepovedlo se.Avlak z Kostelce se
rychle blížil…!
„V neděli večer okolo devatenácté hodiny jela osmadvacetiletá řidička s osobním vozidlem
značky Ford Sierra po silnici
ze Smržic na Mostkovice. Před
křižovatkou došlo k zastavení vozidla na nechráněném železničním
přejezdu na trati z Kostelce na Hané
do Prostějova. V tu dobu přijížděl

z pravé strany osobní motorový
vlak. Řidička se snažila zoufale
automobil znovu nastartovat, což
se ovšem nezdařilo. Došlo ke střetu
a vozidlo bylo vlakovou soupravou
sunuto několik metrů po kolejích.
Při nehodě utrpěla řidička i její spolujezdec naštěstí jen lehká zranění,“
uvedla Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově
s tím, že ve vlaku cestovalo asi
třicet osob a nikdo z nich nebyl
zraněn. „Vlak do Prostějova byl
následně asi dvě hodiny opožděn,
škoda byla vyčíslena na padesát
tisíc korun,“ dodala mluvčí
prostějovské policie.
Jak Večerník zjistil, velkou zásluhu na tom, že nedošlo k horším
následkům, má strojvůdce vlaku.
Ten vozidlo stojící na přejezdu
spatřil včas a začal intenzivně
brzdit.

Zpravodajství
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Prostějovští radní se uplynulý čtvrtek setkali s občany příměstské části Vrahovice

„PANE VAFKU, JAK DLOUHO TADY BUDOU UMÍRAT NAŠI LIDÉ, NEŽBYLI JSME
KONEČNĚ DÁTE SOUHLASNÉ STANOVISKO K VÝSTAVBĚ CYKLOSTEZKY?“
Nechybělo moc a lidé kvůli „smrťákům“ vypískali policejního inženýra dopravy Michaela Vafka

Vrahovice/mik - Zhruba sedm desítek obyvatel
Vrahovic přišlo ve čtvrtek 13. února v podvečer do
tělocvičny zdejší Základní školy Majakovského.
Domorodci této příměstské části Prostějova měli totiž jedinečnou šanci vyříkat si z očí do očí všechny
problémy, které je pálí, a to přímo s radními města
či zástupci jednotlivých odborů magistrátu. Pozvání
přijali dokonce i vedoucí Dopravního inspektorátu
Policie ČR Vítězslav Matyáš společně s dopravním
inženýrem Michaelem Vafkem. Právě na něho měli
rozzlobení „Vrahovičáci“ políčeno nejvíce. Zazlívají
mu, že městu, které chce už dlouhá léta vybudovat
bezpečnou cyklostezku, hází klacky pod nohy...
Cyklostezka: město
kontra policie
Nedalo se čekat nic jiného. Hlavním a nejdéle diskutovaným
tématem čtvrtečního setkání
prostějovských radních s vrahovickými občany byla absence
bezpečné cyklostezky vedoucí
od náměstí Padlých hrdinů až po
vrahovický kostel. Jak známo, za
poslední dva roky na silnici této
trasy, hlavně v okolí železničního
přejezdu, došlo již ke čtyřem smrtelným úrazům cyklistů.
„Pane Vafku, jak dlouho tady budou umírat naši lidé, než konečně
dáte souhlasné stanovisko k výstavbě cyklostezky? Jste to právě
vy, kdo se má starat o bezpečnost

účastníků silničního provozu.
A za dobu, co městu vykládáte, že
samostatná cyklostezka mimo silnici postavit nejde, zde zahynuli
čtyři lidé ,“ obul se do dopravního
inženýra Policie ČR v Prostějově
Michaela Vafka zhruba padesátiletý muž. Inženýr Vafek však
i ve čtvrtek obhajoval své stanovisko. „Já v žádném případě
nebráním cyklostezce. Jen tvrdím,
stejně jako renomovaní odborníci
z Centra dopravního průzkumu,
že v této lokalitě je jediná možná
cyklostezka v rámci silniční komunikace, a to oddělena barevným pásem nebo pruhem. Není
možné vést cyklostezku po chodníku kolem bývalého Agrostroje
a dál přes koleje okolo slévárny
Snah až k vrahovickému kostelu.

Přínosná diskuze. Lidé z Vrahovic si přišli radním postěžovat na
spoustu věcí. Vždy se jim ale dostala konkrétní odpověď a příslib
nápravy. Snad dojde i na činy...
Foto: Michal Kadlec

U TOHO!

tom, že tyto koleje jsou snad už deset
let nevyužívány. Pokusím se zjistit,
zda slévárna počítá do budoucna
s obnovením provozu vlečky, a zda
Na čtvrtečním setkání s radními ře- by prostě nebylo možné koleje zalít
šili obyvatelé Vrahovic i jeden velmi asfaltem,“ ozvala se Alena Rašková,
paradoxní problém. „Po komunika- náměstkyně primátora statutárního
ci vedoucí přes koleje a dále takzva- města Prostějov.
nou myší dírou jezdí spousta z nás.
Zbytečný zákaz vjezdu
Jenomže z této silnice nesmíme pak
odbočit doprava k OBI. To se nám
ve Smetanově ulici
zdá naprosto nesmyslné! Musíme
celou obchodní zónu objíždět přes Lidé z Vrahovic poukázali před
Olomouckou ulici a přes dva ron- radními ještě na jednu paradoxní
dely,“ posteskl si jeden z mladších dopravní situaci. „Ve Smetanově
zástupců publika. „S tím se nedá ulici podél celého areálu mateřnic dělat, zákaz vjezdu sem neinsta- ské školy platí zákaz vjezdu všech
lovala policie, ale majitel pozemku, motorových vozidel. Značku tady
v jehož kompetenci to je,“ snažil se ale vůbec nikdo nedodržuje, a je to
věc vysvětlit Michael Vafek z Do- i celkem pochopitelné. Já chápu, že
pravního inspektorátu Policie ČR město tím asi chtělo chránit bezpečv Prostějově. „Ale dá se to, pane po- nost dětí a nepouštět před mateřinku
ručíku. Mohu zdejší občany uklid- vůbec žádná auta. Jenomže desítky
nit tím, že již jsem jednal s majite- rodičů jezdí autem až ke vchodu
lem pozemku a developer mi slíbil, školky a vozí sem své děti. Jak
že co nejdříve se bude snažit zajistit říkám, značku zákazu vjezdu zde
nápravu. Nevidí v tom problém...,“ nikdo nedodržuje. Ráno, v poledne
opáčil Jiří Pospíšil, první náměstek ani odpoledne,“ podotkl mladý tatíprimátora Prostějova.
nek z Vrahovic. „Je otázkou, proč
se tato značka nedodržuje a zda
rodiče nemohou zastavit před ní a
Propadlé kolejiště
těch pár metrů s dětmi do školky
ve Vrahovické
dojít. Ale chápu, že dnešní doba je
uspěchaná, a čas jsou peníze. ZkuNa přetřes se dostaly i koleje na síme se na tento problém podívat.
železničním přejezdu ve Vra- Pokud bychom nechali značku záhovické ulici. Zatímco ty první kazu vjezdu odstranit, pak bychom
blíže k městu byly před pár lety museli vymyslet jiné bezpečnostní
zrekonstruovány, ty druhé ve- opatření,“odpověděla Rašková.
doucí do areálu slévárny Anah se
propadají a pro osobní i nákladní
Chodníky, nové domy,
dopravu jsou sjízdné jen za okolveřejné osvětlení
nosti, že řidiči přes ně přejíždějí
doslova korkem . „Pokud jedete
jen trochu rychleji, auto naskočí jak Zbytek čtvrtečního setkání
někde na horské dráze,“ postěžoval mezi prostějovskými radními
si právem občan Vrahovic. „Jsou to a občany Vrahovic již proběhlo
koleje vedoucí na vlečku slévárny, bez emotivních výstupů. Lidé
takže opravit je musí majitel. Do- s představiteli města probírali dále
pravní inspektorát ani město tuto zastaralé a nedostatečné osvětlení
situaci nemohou ovlivnit. Snad jen Vrahovické ulice, novu výstavbu
podat návrh na opravu,“ pronesl rodinných domků v záplavové
Michael Vafek z dopravního inspek- zóně, možnost výstavby nových
torátu. „Slibuji, že začnu s majitelem chodníků a podobné záležitosti,
slévárny Anah jednat a pokusíme se které ovlivňují běžný život obyvanajít nějaké řešení. Hodně se mluví o tel této příměstské části.

Odbočka k OBI
- pro „Vrahovičáky“ NE!

Vyvolal údiv i zmar. Dopravní policejní inženýr Michael Vafek ve Vrahovicích stále trval na nemožnosti vést
cyklostezku po chodníku podél bývalého Agrostroje, čímž často vyvolával pocity zmaru i u primátora statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka a jeho prvního náměstka Jiřího Pospíšila.
3x foto: Michal Kadlec
Je zde spousta vjezdů či výjezdů
z firem, na Vrahovickou ulici se
napojuje několik vedlejších ulic
a také po krajnici parkuje svými
auty spousta občanů. Vést přes
toto všechno cyklostezku by bylo
nebezpečné,“ kontroval Michael
Vafek. „Zatímco teď se jezdí na
kole po silnici, a už to odnesli životem čtyři lidé za poslední dva
roky...,“ opáčila přesto žena staršího věku. „Mám velmi dobré reference z Opavy, Mladé Boleslavi
i Prahy, že v těchto městech cyklostezky v rámci běžné silniční
sítě fungují naprosto bezvadně.
Tak proč by tomu nemohlo být
ve Vrahovicích?,“ stál si pořád
na svém Vafek. „A pak to funguje ještě v Řiťce,“ plácal se do
čela Alois Mačák, radní a první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který je zodpovědný
právě za dopravu. Nejenom jeho
a vrahovické občany, ale i další
představitele města nadzvedla
slova dopravního inženýra ze
židle. „Vy nám pane Vafku tady
stále vykládáte, že pokud nebude
pršet, bude hezky. Ale konkrétní
řešení, jak by cyklostezka mohla

vzniknout, to nepřinášíte. Stále
mluvíte o trase v rámci silnice, ale
to je podle našeho názoru naprosto nevyhovující. Všude po městě
už máme více než dvacetikilometrovou síť cyklostezek mimo
úroveň silničních komunikací
a tento systém je mnohem bezpečnější a osvědčuje se,“ rozohnil
se dále Mačák. „Za posledních
několik let jsme od vás neslyšeli
vstřícný návrh. Podle našeho názoru je cyklostezka do Vrahovic
mnohem bezpečnější, když se povede po stávajícím chodníku než
po silnici. Ale víte co? Ať nám
tedy dopravní policie řekne, jak
má být cyklostezka bezpečná, ať
vede třeba vzduchem,“ přidala se
za souhlasného kývání hlavami
přítomných lidí z Vrahovic Alena
Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
„Projekt na cyklostezku v rámci
chodníku je už vypracován, bohužel s vaším zamítavým stanoviskem. To považujeme za chybu.
Myslím si, že ve Vrahovické ulici
zbytečně cyklisté umírají,“ dodal
na závěr tohoto tématu směrem
k přítomnému vedení prostějov-

ské dopravní policie další z primátorových náměstků Zdeněk Fišer.
Debata o cyklostezce byla nakonec ukončena tím, že obě
strany, jak magistrát, tak dopravní inspektorát, budou
o celé problematice znovu jednat.

Odvodnění lokality
v ulici J. Köhlera
Už dva roky se ve Vrahovicích
mluví o potřebě udělat něco
s problémem spodní vody, která podemílá komunikaci v ulici
Jano Köhlera. „Při deštích nám
voda z okolního pole zatéká až
k barákům, a po pár dnech podemílá i silnici,“ postěžoval si jeden
z přítomných důchodců. „Projekt
na odvodnění této lokality je již
připraven, vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby je znám
také. Je tu pouze jeden problém,
ale ten největší. Stále není technicky vyřešeno, jak odtud vodu
odvést. Věřím ale, že ještě během
letošního roku se to odborníkům
podaří vymyslet,“ uklidnil vrahovické občany náměstek primátora
Zdeněk Fišer..

NESKUTEČNÉ! Z plánovaného deficitního rozpočtu

Veronika z Těšic svůj roku 2013 se nakonec zrodil třímilionový PŘEBYTEK
zoufalý čin PŘEŽIJE

Těšice/mls - Dobrá zpráva k nám přišla z Ostravy. Konkrétně
z tamní fakultní nemocnice. Po několika týdnech neúprosného
boje je jednatřicetiletá Veronika z Těšic u Nezamyslic na Prostějovsku už mimo přímé ohrožení života! A to je jen a jen dobře...
Maminka přibližně čtyřletého syna se přesně na Nový rok 2014 polila hořlavinou a zapálila. Učinila tak kvůli nevěře svého partnera
a nenadálé návštěvě jeho milenky. Do ostravské fakultní nemocnice
byla vrtulníkem transportována v kritickém stavu s popáleninami na
čtyřiceti procentech těla a s malou nadějí na přežití. Několik týdnů
následně strávila v bezvědomí, aby se nyní v tomto směru vše obrátilo k lepšímu.
„Zdravotní stav pacientky je plně stabilizovaný. Je při vědomí a je
hospitalizována na standardním lůžku Popáleninového centra nemocnice,“ sdělil v závěru uplynulého týdne exkluzivně Večerníku
Tomáš Oborný, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.
Kdy bude mladá žena propuštěna do domácího ošetřování, nám
však neprozradil. „Zatím to není známo,“ podotkl.

Prostějov/mik - Tradičně už
několik let dosahuje prostějovský magistrát velmi dobrého
hospodářského výsledku. Jak
v pátek dopoledne exkluzivně
Večerníku potvrdil primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák, rovněž výsledky rozpočtu za rok 2013 jsou
velmi dobré. Je až neuvěřitelné,
že přestože byl plánován schodkový rozpočet s deficitem přesahujícím 110 milionů korun, je
konečný výsledek v plusových
hodnotách!
„Finanční hospodaření města
v roce 2013 skončilo kladným
saldem příjmů a výdajů ve výši
3,36 milionu korun. Znamená to
tedy, že jsme skončili s tímto přebytkem. Je ovšem třeba zdůraznit,

že ve schváleném rozpočtu na rok
2013 jsme počítali se ztrátou ve
výši přesahující sto deset milionů
korun, takže jde o velice příznivý
výsledek,“uvedl konkrétně první
muž magistrátu Miroslav Pišťák.
Jen pro ilustraci - příjmy města
byly v loňském roce plánovány
ve výši 744,41 milionu korun,
skutečnost pak činila 792,56 milionu, což znamená plnění příjmů na 106,47 procenta. Naopak
výdaje byly schváleny ve výši
854,51 milionu korun, zatímco
skutečnost činila jen 789,20 milionu korun. Výdaje tak byly čerpány pouze na 92,36 procenta.
„Je potřeba zmínit tu skutečnost,
že aby mohl být loňský rozpočet
vyrovnaný, zapojili jsme
do něj takřka osmaosmdesát mi-

Spokojený primátor. Není třeba zdůrazňovat, že z úspěšných
výsledků rozpočtu města za rok
2013 má první muž magistrátu
Miroslav Pišťák pochopitelně
radost. Foto: archiv Večerníku

lionů korun z našich finančních
rezerv,“ upřesnil k výsledkům
hospodaření města za loňský rok
prostějovský primátor. On sám
hodnotí sumář rozpočtu roku
2013 pochopitelně kladně. „Jsem
rád, že jsme dosáhli tak dobrého
výsledku a pozitivně vidím především fakt, že se nám podařilo
dosáhnout určitých úspor. Například při neinvestičních nákupech
a souvisejících výdajích, kde došlo k úspoře kolem čtrnácti milionů korun. Určitou roli v navýšení
příjmů sehrály i daňové výnosy,“
uvedl Pišťák.
Večerník dále zajímalo, pokud
tedy loňský rozpočet skončil
kladně s přebytkem, jak město
naloží s „přebytečnými“ finančními prostředky, a zda se mohou

využít pro investice v roce 2014.
„Tady bych byl velmi opatrný, vůbec bych nechtěl tvrdit, že máme
nějaké ´přebytečné´ finanční prostředky. Při přípravě rozpočtu na
rok 2015 bude znovu zapotřebí
zapojit finanční rezervy města.
Nevylučuji ale, že ještě v tomto roce, pokud to bude potřebné
a nutné, můžeme o určitém navýšení výdajů jednat,“ připustil
možné investice primátor, který
ale jedním dechem dodal: „A ještě
chci zdůraznit, že co se týká roku
2013, hovořím o předběžném výsledku rozpočtu. O definitivních
číslech bude jednat Rada města
Prostějova, Finanční výbor a poslední slovo budou mít při projednávání a schvalování výsledků
hospodaření zastupitelé.“

Nový majitel areálu má s likvidací kolosů bohaté zkušenosti

PROSTĚJOVSKÁ ADRA SKONČILA DEMOLICE OP NEBUDE PROBLÉM
Nenašel se nikdo, kdo by ji chtěl dál vést...

Prostějov/mls - Dnešní doba nezištné práci pro druhé zrovna
nepřeje. Svědčí o tom fakt, že nedávno ukončila svoji činnost prostějovská ADRA. Dobrovolnické
centrum ve městě nepřetržitě
fungovalo sedm let. Za tu dobu
se do jeho aktivit zapojilo celkem
753 občanů, kteří bez nároku na
odměnu odpracovali tisíce hodin.
Pomoc bližním však dnes nelze
dělat pouze s ideály. Centrum poslal ke dnu nejen nedostatek peněz, ale i náročná administrativa.
Nenašel se totiž nikdo, kdo ho byl
ochotný a schopný jej dále vést...
Činnost dobrovolníků v ADŘE
směřovala především k seniorům
a zdravotně postiženým občanům.
Pomáhali způsobem, na který kvalifikovaný personál obvykle nemá
čas. Přinášeli přitom nový pohled
na věc, nové nápady, zkušenosti
i nadšení. Mimo jiné se zapojili do
projektu trénování paměti v domovech pro seniory. Organizovali i tradiční velikonoční sbírku, ze které byl
provoz centra částečně financován.

Byli vždy vítáni. Dobrovolníci z ADRY mimo jiné pravidelně docházeli do Domova důchodců v Nerudově ulici. Už nebudou...
Foto: archiv DC ADRA.
Duší prostějovské ADRY byla
od jejího počátku Věra Palacká.
Sympatická žena od konce roku
2008 nastoupila na plný úvazek
do pozice ředitelky Domova pro
seniory v Soběsukách. Na práci
v centru tedy měla stále méně času.
V roce 2011 se díky podpoře města
Prostějov, státní dotaci a velkorysému daru firmy Sezako ADŘE po-

dařilo zajistit koordinátora na plný
úvazek. Po odchodu Petry Kurfürstové však administrativa spadla
opět na předchozí šéfku.
„Nemohla jsem takto už dál pracovat. Administrativa pro dobrovolníky byla časově náročná.
Úplně jsem vyhořela…,“ svěřila
se Večerníku Věra Palacká, která
se celou dobu snažila najít svého

následovníka. To se jí však k její
velké lítosti nepodařilo. „Případní
zájemci o vedení dobrovolnického centra se vždy zalekli nutnosti
psát projekty a hledat finanční
prostředky pro provoz,“ vysvětlila
Palacká. Z tohoto důvodu k 31.
říjnu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově ukončilo oficiálně svoji činnost.
Přesto se našli dobrovolníci, kteří
měli zájem ve své činnosti dále
pokračovat. Někteří z nich uzavřeli smlouvy s organizacemi,
do kterých docházeli. „Osobně
bych všem chtěla moc poděkovat. Všichni, kteří se zapojili do
aktivit Dobrovolnického centra
ADRA, a všichni, kteří provoz
finančně podporovali, byli vedeni
společnou myšlenkou: ´Dělat dobré věci pro druhé´. Tato myšlenka
určitě nezanikne s koncem ADRY
v Prostějově. Kdo chce pomáhat
v oblasti sociálních služeb, může
kontaktovat sociální pracovníky
v konkrétních organizacích,“ uzavřela Věra Palacká.

Prostějov/mls - Budovy zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov ve Vrahovicích nedávno
získaly nového majitele. O tomto faktu nedávno informovala
všechna média. Pouze Večerník
však naznačil, jaký by mohl být
další osud opuštěného areálu. A
vše nasvědčuje tomu, že se tak stane a továrna zkrachovalého OP
půjde k zemi. Nebyla by přitom
prvním takovým kolosem, kterou
by firma PV Recykling zvládla
zbourat a rozebrat do mrtě.
Jak už je tedy známo, areál OP
Prostějov koupila společnost Astria Group, kterou si přibližně před
rokem založili lidé z firmy PV
Recykling. „S tím, že areál Oděv-

ního podniku má jít do šrotu, to jste
trefili hřebíček na hlavičku. Sám
jsem pro firmu PV Recykling pracoval. Vzpomínám si, jak jsme demolovali obří továrnu v Považské
Bystrici na Slovensku a spoustu
dalších. Buďte si jisti, že ve Vrahovicích to dopadne stejně,“ svěřil
se Večerníku jeden z Prostějovanů.
Jeho slova potvrzuje i řada obdobných reakcí na článek z předchozího vydání Večerníku.
Majitelem PV Recykling je Petr
Vejrosta. Coby jednatel společnosti
je v obchodním rejstříku uveden
Ondřej Batta, který je zároveň
předsedou představenstva nedávno
vzniklé Astria Group, která se stala
majitelem areálu OP.

Jak už jsme uvedli, společnost PV
Recykling se zabývá nejen výkupem kovů, ale také demontáží
i likvidací továrních hal a vysloužilých strojních technologií. Kromě
výše uvedené demolice rozlehlého
komplexu Povážských strojíren na
Slovensku, má za sebou například
likvidací sléváren, obřích nádrží,
těžebních rypadel a bagrů, železničních vleček či mnoha dalších obrů.
Přes tyto skutečnosti bude předpokládaná demolice výrobního areálu někdejšího evropského oděvního
giganta pro tuto zkušenou firmu
zatím asi největší výzvou. Vyjádření
jejich představitelů bychom vám
měli přinést již v některém z nejbližších čísel Večerníku.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Drobný textil a bižuterie
Milí čtenáři,
vítáme vás u čtení další, zvlášť pro vás připravené,
speciální strany Večerníku, která je tentokrát věnovaná drobnému textilu a bižuterním doplňkům. Ruku na
srdce, milé dámy, co bychom si počaly bez ozdobných
sponek a čelenek ve chvíli, kdy se nám nedaří zkrotit
vlasy do elegantního účesu? Dekorativních knoflíčků
nebo brože, která dodá starému svetříku svěží šmrnc,
a navíc zamaskuje spáleninu od žehličky? Pánové by
bez ozdobného kapesníčku v horní kapse saka, kravaty nebo cool motýlku jen stěží oslnili svou vyvolenou na
tanečním parketu nebo v kanceláři.
Na této stránce věnované právě drobným doplňkům,
které nám každodenně zpříjemňují či zjednodušují život, se dozvíte, jak pečovat o bižuterní doplňky či
textilie z nejrůznějších materiálů, nebo se můžete inspirovat k nákupu některého z výrobků nejvyšší kvality
v prostějovských prodejnách...
Připravila: Petra Hežová





Co se Prostějovanům vybaví
při vyslovení „bižuterie “

Skvrny od vína na krajkovém ubrusu, hořčice na kravatě nebo směska barevných
fleků na ručnících určitě nepotěší žádnou hospodyňku.
Šupnete znečištěné textilie do
pračky a modlíte se, aby skvrna zázračně zmizela, nebo se
s oblíbeným ubrusem nebo
kravatou prostě rozloučíte?
Večerník vám nabízí několik rad, které by vám mohly
v takových případech být
k užitku...
Bavlna se navzdory svému příjemnému nošení hodně mačká.
Při praní a žehlení snese i hodně vysoké teploty, ale barevné
kousky při praní na 90°C rychle
ztrácí barvu. Nižší teploty si
zaslouží také látky, v nichž je
kromě bavlny například elastan
či jiný syntetický materiál. Je-li
bavlna méně kvalitní, může mít

také sklon ke žmolkování. Předejít mu můžete tak, že prádlo
předtím, než ho strčíte do pračky, obrátíte naruby. To samé
udělejte v případě, že má oblečení potisky - to potom naruby
i vyžehlete!
Estetická krajka se objevuje na šatech, spodním prádle
i na drobných textiliích. Pro
její praní si pořiďte ochrannou
síťku, abyste nedávali krajkové
prádlo do bubnu pračky jen tak,
poškodilo by se. Perte jedině
v programu na jemné prádlo,
a pokud to není nezbytně nutné,
nežehlete!
Pravé hedvábí, které se vyrábí z kukel nočních motýlů, se
používá především na doplňky,
jako jsou šátky a šály, ale také na
luxusní šaty či halenky. Údržba
hedvábí je ale hodně náročná.
Mělo by se prát výhradně ručně

ve vlažné vodě s jemným pracím prostředkem či šamponem.
Klasické prací prášky by mohly na hedvábí zanechat skvrny
nebo zničit jeho barvu. Vyžehlit
ho můžete, ale ještě vlhké a na
nejnižším stupni.
Ze sametu se vyrábí jednak
interiérové dekorace, ale také
společenské oblečení či kabelky. Péče o něj není jednoduchá,
protože se může snadno poškodit. Nikdy ho neperte, čistí se
chemicky! Můžete ho zkusit
vyčistit v ruce, ale jednodušší je
odnést jej do čistírny.
Vlněné prádlo pereme ve speciálním prostředku určeném
přímo na vlnu. Neždímejte!
Vodu z něj vymačkejte froté
ručníkem a pak jej rozložte na
rovnou plochu, kde doschne.
Nikdy jej nevěšte na šňůru - vytáhlo by se.

TRUHLICE POKLADŮ aneb

drobnosti, které usnadňují život
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Mít na každou příležitost
několik sad šperků z drahých
kovů, nejen několik párů
zlatých náušnic a univerzální
prsten s náramkem, se poštěstí
jen zámožným dámám či
majitelkám velmi bohatých
manželů. My ostatní se mnohdy
musíme spokojit s o poznání
levnější, ale mnohdy o nic
méně precizně vypracovanou
bižuterií.
Blýsknout se novým kouskem na
plese nebo formálnějším večírku

však není až tak nic obtížného.
Ale na rozdíl od šperků zlatých
a stříbrných, které lehce vyčistíte
několika tahy čistící vaty nebo
obyčejnou zubní pastou, na
bižuterní šperky z oceli nebo kovových slitin takové vychytávky
neplatí.
Jak se tedy o bižuterní doplňky
správně starat? Především
bižuterii nesmíme ponechat jen
tak volně položenou na nočním
stolku. Prach, vlhkost a sluneční
světlo totiž způsobuje nevratné

zčernání bižuterie! Stejně tak
kontakt s jakoukoliv kosmetikou, parfémem nebo potem.
Pokud se chceme zčernání
vyhnout, nemůžeme bižuterii
nosit dlouhodobě. Uchováváme
ji v tmavém, suchém, čistém
a bezprašném prostředí, ideálně ve
šperkovnici. A pokud chceme, aby
nám bižuterní doplňky vydržely
dlouho jako nové, dodržujeme při
nošení základní pravidlo: bižuterii
navlékáme jako poslední a sundáváme jako první!

Foto: internet

MŮŽETE
VYHRÁT
LETECKÝ
ZÁJEZD DO
ŘECKA!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,

pište: inzerce@vecernikpv.cz
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INZERCE

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. února 2014

INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Mezi Konicí a Horním Štěpánovem
havaroval náklaďák, DRUHÝ UJEL

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Podhraďák
P
dh ďák bbude
d
mít mokřad
Plumlov/mls - Od tohoto týdne
by měly začít práce na výstavbě
mokřadu na Podhradském rybníku v Plumlově. Ten by měl
pomocí kořenů rostlin čistit
přitékající vodu. Dělníci zde vybudují i nádrž, kde by se měly
ukládat přitékající živiny pro jedovaté sinice. Výstavba mokřadu
u Podhradského rybníka má
přijít na 5,7 milionů korun. Je to
téměř dvakrát více jako v případě
mokřadu, který od prosince vzniká
na začátku plumlovské přehrady.
Práce na výstavbě mokřadu by
měly skončit letos v dubnu.

Do Němčic zavítá
Šumař na střeše
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou a DS Na
Štaci zvou na další představení
„Divadelních pátků“, které se
bude konat v pátek 21. února
2014 od 19.00 hodin v sále kina
OKO Němčice nad Hanou.
S inscenací „Všechno není košer“
se představí DS Rádobydivadlo
Klapý. Inscenace vznikla na motivy světoznámého amerického
muzikálu Šumař na střeše. Dívky
si v ní vyberou nápadníky, kteří
však pro tatínka nejsou zrovna
„košer“. Hra, která se divákům
bude jistě líbit, míchá smích
se slzami a účinkuje v ní hned
třiadvacet herců!

Prázdniny s Orionem
budou pestré
Němčice nad Hanou/mls - Kdo
neví, co dělat o jarních prázdninách, tomu nabízí zajímavý program DDM Orion v Němčicích
nad Hanou. V pondělí se bude
ve žluté klubovně DDM konat
turnaj v počítačových hrách na
XBOX 360. V úterý všichni bojovníci již vyrazí ven do terénu.
Od 8.00 hodin proběhne akční
etapová hra Commandos. Každý
si tak bude moci vyzkoušet, jak
by obstál coby příslušník elitní
vojenské jednotky. Na středu je
připraveno bruslení na „zimáku“
ve Vyškově, ve čtvrtek celodenní
výlet do Vitčického lesa. V pátek
vše zakončí jarní tvoření, při
němž si děti budou moci vytvořit
originální dárky pro své blízké.

Stínavu obsadí
pohádkové postavy
Stínava/mls - Obec Stínava a
Stínáváček zve všechny děti
a rodiče na Maškarní karneval
„Hrajeme si s pohádkovými
postavami“, který se bude konat
v sobotu 22. února od 14.00 hodin v budově Obecního domu ve
Stínavě. Na programu nebude
mimo jiné chybět soutěžení dětí
a rodičů či volba nejkrásnější
masky.

Porušilo zastupitelstvo Stražiska v čele se starostou zákon?

STRAŽISKO PRONAJÍMÁ HOSPODU „ZA HUBIČKU“
Osma byla za korunu ročně nabídnuta údajné starostově „favoritce“

Bouřlivé debaty se v těchto dnech vedou v souvislosti s restaurací Osma ve Stražisku. Většina tamních
zastupitelů v čele se starostou navrhla restauraci pronajmout za symbolické nájemné. Ze zápisu z jednání vyplývá, že nabídku k pronájmu přednostně dostala žena,
která zde byla zaměstnaná jako obsluha. O tom, čím si
tuto výsadu vysloužila, se v obci živě spekuluje. Znalí
situace mají ale naprosto jasno... Starosta Jaroslav
Kröner však popřel, že by o celé záležitosti bylo už
předem rozhodnuto. „O tom, zda a komu bude hospoda
pronajata rozhodne zastupitelstvo. Šanci má stále kdokoliv,“ tvrdí v exkluzivním vyjádření pro Večerník.
Stražisko/mls
Hostinec Osma byl dlouho zavřený,
k jeho obnovení provozu došlo před
asi dvěma a půl lety. Za loňský rok
ovšem toto zařízení vykázalo ztrátu
dvaačtyřicet tisíc korun. Začátkem
února o jeho budoucím osudu rokovalo obecní zastupitelstvo. „Po
delší debatě zastupitelstvo rozhodlo, že o hospodě bude rozhodnuto
do pátého února tohoto roku, kdy
se nynější obsluha rozhodne, zda si
hospodu za minimální nájem pronajme, a nebo se hospoda nabídne
dalšímu zájemci,“ píše se ve veřejně
dostupném zápisu ze zasedání za-

Rozhoduje o obecním
majetku hostinská?

Ze zápisu o zasedání zastupitelstva
jednoznačně vyplývá zásadní věc:
o budoucím osudu obecního majetku nerozhodují zástupci obce, ale
její zaměstnankyně! Na rozhodnutí
obsluhy restaurace totiž záviselo,
zda bude obec moci podnik pronajmout dalším zájemcům. Něco
podobného je v naprostém rozporu se zákonem o obcích. „Pokud
chce obec prodat nebo pronajmout
svůj majetek, musí ze zákona tento
stupitelstva obce Stražisko, které záměr zveřejnit na své úřední desce
proběhlo 3. února 2014.
tak, aby se k němu případní zájemci
Kolik je to symbolický nájem? mohli vyjádřit. Oznámení by zde
Dle našich informací by obec na mělo být vyvěšeno po dobu patnácti
ročním pronájmu vybavené res- dnů. Tento úkon musí být učiněn
taurace v centru rekreační obce před rozhodnutím, co s majetkem
měla vydělat korunu ročně! Pro bude. Teprve z přijatých nabídek
toto usnesení přitom hlasovalo obec vybere tu, která je pro ni
osm z devíti zastupitelů, pouze nejvýhodnější,“ potvrdila Večerníku
jeden byl proti. „Navrhoval jsem, tisková mluvčí prostějovského magaby místo hospody byla pošta, istrátu Jana Gáborová.
a prostor, kde je nyní poštovní
Vyhraje starostova milenka?
úřad, se pronajímal jako obecní
byt. To by přineslo peníze do
obecní pokladny,“ prozradil Ze zveřejněného zápisu vyplývá, že
Večerníku opoziční zastupitel Ra- zákon byl na Stražisku porušen. To
potvrzuje i fakt, že na úřední desce,
domír Krč.

kterou si může najít kdokoliv na
webových stránkách obce, žádná
nabídka o pronájmu zveřejněna
není a ani nebyla. Má řadová
zaměstnankyně skutečně větší pravomoci rozhodovat o obecním majetku, než celé zastupitelstvo? Jak
je to vůbec možné? O odpovědích
na tyto otázky se ve Stražisku živě
spekuluje. Někteří místní mají
jasno... „Je veřejným tajemstvím,
že paní Popelková je milenkou
starosty naší obce! Vědí to všichni,
snad až na ty, kterých se to týká
ze všeho nejvíc,“ shodlo se na této
verzi Večerníku hned několik námi
oslovených obyvatel Stražiska, kteří
si však nepřáli být jmenováni.

Jaroslav Kröner: „O pronájmu
stále není rozhodnuto“
O reakci jsme pochopitelně požádali
i starostu Stražiska Jaroslava
Krönera. Ten zpočátku nebyl komunikaci právě nakloněn. Dlouhodobě
nebere redakční telefon, po opakované výzvě se však v pátek přece
jen nakonec ozval... „O tom, kdo si
hostinec pronajme, není stále rozhodnuto. Zatím máme jediného zájemce,
kterým je skutečně paní Popelková.

Obecní hostinec. „Osma“ funguje v prostorách bývalé masny jen pár
kroků od obecního úřadu.
Foto: Martin Zaoral
Mohou se ale klidně objevit další...
Záměr pronájmu na internetu není,
ale vyvěsili jsme ho na úřední desce
přímo na úřadu. Nic tedy není rozhodnuto, do výběrového řízení se
stále může přihlásit skutečně kdokoliv. Konečné slovo však bude
mít opět zastupitelstvo,“ reagoval
exkluzivně pro Večerník Jaroslava
Kröner, kterého jsme se zeptali i na
jeho vztah k případné nové nájemkyni. „To, že by paní Popelková

byla mojí milenkou, je stoprocentní
nesmysl, který je na hraně trestního oznámení. Co se týče nabídky
k pronájmu, která jí měla být učiněna,
tak v tomto případě se jednalo pouze
o návrh jednoho ze zastupitelů. Kdo
jím přesně byl, není podstatné...,“
doplnil starosta Stražiska Jaroslav
Kröner.
Případ „hospoda na Stražisku“
bude Večerník i nadále podrobně
sledovat.

Do boje o nejlepší web vytáhly Zamilování dosahovali vrcholu společně
BYLI JSME
Valentýnská
akce
na
Kosíři
se
setkala
s
úspěchem
Němčice nad Hanou a Mořice

Prostějovsko/mls - Do celostátní soutěže Zlatý erb se z Prostějovska
přihlásili dva tradiční zástupci. Němčice nad Hanou na svých
internetových stránkách nedávno přišly s verzí pro seniory, Mořice
zase nabízí bohaté fotogalerie zaměřené na přírodní zajímavosti obce
a okolí. Z Olomouckého kraje se účastní letošního ročníku soutěže
webových stránek a elektronických služeb „Zlatý erb“ celkem třináct
měst a obcí.
Region budou reprezentovat pouze němčické a mořické „webovky“. Ani
jedna z těchto obcí přitom není v této soutěži nováčkem. Hned při své
premiérové účasti zaznamenaly Němčice skvělý úspěch, když před třemi
lety skončily v Olomouckém kraji na druhém místě v kategorii měst. „Stále
platí, že se snažíme na našich internetových stránkách zveřejnit maximum
informací a přinášet aktuální přehled o kulturním a společenském dění ve
městě i v okolí. Máme na webu ale i novinky, mezi které patří například
zjednodušená verze webu pro seniory. Ta obsahuje pouze základní
informace, je typická velkými ikonami i písmem, takže je přístupná
i pro lidi s horším zrakem,“ vypíchla přednosti městského webu Ivana
Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.
Také Mořice nejsou ve Zlatém erbu nováčkem. Zatím si však na své konto
žádný větší úspěch nepřipsaly. „Stránky aktualizujeme téměř každý den.
Mimo základních informací zde lidé najdou i bohaté fotogalerie přírodních
zajímavostí Mořic a jejich okolí. Vizuální podoba našeho webu se také mění
v závislosti na ročním období,“ zmínil se starosta Mořic Jaroslav Knap.
Zlatý erb se letos koná již pošestnácté, krajské kolo dospělo do svého jedenáctého
ročníku. V loňském roce se jej účastnilo celkem jedenáctka měst a obcí. Mezi
městy tehdy zvítězila Olomouc, kategorii obcí opanovala Náměšť na Hané a v
kategorii elektronických služeb porota ocenila Zábřeh. Cenu veřejnosti, o níž
hlasování rozhodují samo občané, získala rovněž Náměšť na Hané.
Soutěže Zlatý erb se účastní celkem třináct měst a obcí. Komise
hodnotí grafické zpracování, množství a obsah zveřejněných informací,
přehlednost a přístupnost webových stránek. Výsledky krajského kola
budou vyhlášeny v úterý 18. března v sídle Olomouckého kraje.

Velký Kosíř/mls - Řada zamilovaných párů si láme hlavu nad
tím, jak dosáhnout společného
vrcholu. Zatímco ve filmech se
to milencům daří zcela běžně,
realita bývá jiná. Dobrat se zároveň k vrcholu totiž není vůbec
žádná hračka. Není to však ani
nic nemožného. Stačí například
společně vyrazit na rozhlednu na
hanáckém „Mont Blancu...“
Rozhledna na Kosíři byla otevřena
týden před loňskými prázdninami.
Ještě do konce roku 2013 ji oficiálně stihlo navštívit pětadvacet tisíc
lidí. Dle očekávání se tím stala jednoznačně nejvyhledávanější atrakcí regionu. A to i přesto, že v září
a říjnu byla otevřena pouze tři dny
v týdnu a od začátku prosince je
zcela zavřená. Výjimku představoval třeba Nový rok 2014, kdy se
na vrcholu Kosíře tradičně schází
tisíce lidí.
Možnost pořádně se rozhlédnout
po žírné Hané měli všichni turisté
i uplynulou sobotu. Jelikož se jednalo o den po svatém Valentýnu, platila
tato možnost zejména pro zamilované. „Chtěli jsme, aby lidé dostali
šanci svátek zamilovaných oslavit
i v přírodě a nejen v luxusních re-

jistí lidé z Anglie, i ty ale velmi brzy
choutky na odkoupení nemovitosti přešly...
Rada města Prostějova tak opět stojí
před rozhodnutím, co s ptenským
zámkem dál. „V minulých letech
jsme investovali tři miliony korun
do nové střechy, aby do zámku nezatékalo a nestala se z něj ještě větší
ruina. Do celkové rekonstrukce se
vzhledem k vysokým nákladům nelze pouštět, podle odborné studie by

www.vecernikpv.cz

Zlatou vařečku si pro letošek vyvařili Tučňáci
Branný závod u Drahan ovládly týmy Otinovse a Kostelce

Drahany/mls - Celkem dvanáct
ohňů vzplálo uplynulou sobotu v místní části Japonsko
městyse Drahany. Letos popatnácté tu hasiči uspořádali soutěž
pětičlenných družstev ve vaření
na otevřeném ohni bez použití
polotovarů. Zlatou vařečku si
letos odnesli Tučňáci z Kostelce
na Hané ze svůj Zvěřinový kotlík. Hned za nimi skončili loňští
vítězové
Drahanští
ďáblici
s Ďábelskou pochoutkou. Guláš
dona Pedra pak přinesl třetí
místo Delfínkům z Nivy. V branném závodu nejmladších hasičů
zvítězila Otinoves, u starších pak
v konkurenci třinácti družstev
obhájil své loňské vítězství tým
z Kostelce na Hané.
Zlatá vařečka se díky svému
zimnímu termínu často musí
potýkat s výkyvy počasí. Někdy
ji provází tuhý mráz, jindy zase
všudypřítomné bláto. V tomto
směru byly tento rok podmínky
téměř ideální. Navzdory tomu do
Drahan dorazilo poměrně málo
hasičských družstev. „Mívali jsme
tu i přes dvacet týmů, tentokrát jich
přijelo pouze dvanáct.

Čáru přes rozpočet nám udělaly
jarní prázdniny, neboť mnoho
dětí i s rodiči vyrazilo s předstihem
za lyžováním na hory. Soutěž
připravujeme už od listopadu
a nečekali jsme, že nám prázdniny takto zamíchají s kartami,“
litoval jeden z organizátorů Jaroslav
Pořízka z SDH Drahany.
Sehraný tým pořadatelů letos
připravoval už patnáctý ročník, nelze
se proto divit, že vše klapalo jako na
drátkách. Své předchozí vítězství obhajovali Drahanští ďáblíci. Loni ukuchtili vítězné ostré kuřecí Kung pao,
jejich aktuální Ďábelská pochoutka
tentokrát skončila na druhém místě.
„Každý rok se snažíme přijít s něčím
novým,“ potvrdila Večerníku Tereza
Sedláková z Drahan.
Naopak osvědčeného receptu se
drželi vítězní Tučňáci z Kostelce
na Hané. „Svůj Zvěřinový kotlík
jsme v Drahanech vařili dle stejného receptu už asi třikrát. Letos se
nám určitě povedl zatím nejlépe,“
prozradil svorně kostelecký tým.
Třetí místo obsadili Delfínci
z Nivy, kteří připravili Guláš dona
Pedra. „Přestože název odkazuje na
Mexiko, jedná se o rodinný recept.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

w

Slavnostní nástup. Vyhlášení výsledků Zlaté vařečky každoročně připadá na čas sobotního oběda.
Foto: Martin Zaoral
Guláš dona Pedra je hodně ostrý,
výraznou roli v něm hrají chilli
papričky,“ usmála se sympatická
Lucie Václavíková.
Zatímco hodnocení chutí jednotlivých jídel mohlo být subjektivní, v doprovodném branném
závodu vše jednoznačně určily
dosažené časy. Mezi mladšími letos změřily síly pouze čtyři týmy.

V této kategorii zvítězil výběr z
Otinovse pod vedením Jana Koláře.
Mezi staršími byla konkurence
opět výrazně vyšší. Mezi třinácti
družstvy dokázal své loňské
vítězství obhájit celek Kostelce
na Hané pod vedením Dominika
Jílka. Domácí Drahany tentokrát
zabojovaly a propracovaly se až na
druhé místo. Velký úspěch mohly

slavit i bronzové Domamyslice.
„Ti, kteří uspěli, jsou určitě rádi.
A ti, kterým to nevyšlo podle jejich představ, mají celý rok k tomu,
aby potrénovali na příští ročník,“
uzavřel sobotní klání Jaroslav
Pořízka z SDH Drahany.
Byla by totiž velká škoda, kdyby se
i příští rok mladí hasiči u Drahan
opět nesetkali...

nejlepší kuchtíci ze zlaté vařečky 2014...
3x foto: Martin Zaoral

Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již ve čtyřech mluvili lipovský zastupitel Koudelka, Radomír Krč ze Stražisčíslech Večerníku, dostali po starostech jednotlivých obcí ka, držovický Jakub Martinek, Jiří Zatloukal z Němčic nad
prostor i jejich opoziční zastupitelé. K dění ve své obci již pro- Hanou a dnes přichází řada na Marka Otrubu z Plumlova.

stauracích,“ nastínil filozofii akce Ivo
Richter, starosta obce Drahanovice.
Byl to on, kdo na vrcholu Kosíře
příchozím vařil v kotlíku „svařák“.
Jeho půvabná dcera Markéta pak
prodávala vstupenky a propagační
materiály přímo v přízemí rozhledny,
jejíž vchod byl v sobotu olemován

velkým rudým srdcem. Na vrchol
stavby si v sobotu našlo cestu 380
lidí. „Byly mezi nimi zamilované
páry všeho věku, často také s dětmi
či vnoučaty,“ upřesnil Richter, který
si nemohl vynachválit jak návštěvnost, tak i počasí. „Rádi to tady zas
zopakujeme a třeba rozšíříme i na-

stála až stoosmdesát milionů korun.
I z těchto důvodů už několik let usilujeme o prodej ptenské tvrze,“ konstatoval nevesele Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Co se však dá udělat pro zámek,
aby někomu nespadl na hlavu?
„Pro letošní rok jsme schválili zabezpečení budovy zámku v Ptení,
který mají Lesy města Prostějova
v nájmu včetně přilehlých ploch. Objekt je v havarijním stavu, je nutné ho
zabezpečit proti vniknutí a zabránit
tak možným úrazům třetích osob,“
popsal nutnost oprav Jiří Pospíšil.
Finanční objem potřebných stavebních prací je předběžně odhadován na pětset tisíc korun.
„Zámek ve Ptení je bezesporu
jednou z dominant obce, která je

ovšem v havarijním stavu. Bohužel
s tím nemůžeme nic dělat. Určitě
bychom uvítali, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný do něj investovat a udělal by v jeho prostorách
třeba dům s pečovatelskou službou. Bylo by potřeba, aby se našly
peníze na její zabezpečení tak, aby
nadále nepředstavovala nebezpečí
například pro místní děti,” vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník starosta Ptení Jiří Porteš, který dle svých
slov nemá od zámku ani klíče...
Otázkou zůstává, zda je ještě vůbec možné najít kupce, který by
měl potřebné finance na celkovou opravu zámku. „Naše snaha
najít někoho, kdo by zámek v Ptení
koupil, trvá. My do toho tak velké
peníze nedáme, jakékoliv náklady
na rekonstrukci považuji osobně za

Ve Vitčicích řádil ŽHÁŘ!

Vitčice/mik - Zřejmě úmyslné
zapálení kontejneru na textilní
odpad šetří od středy uplynulého týdne němčičtí policisté. Jak
se zdá, buďto si někdo jen tak
hrál, nebo se v regionu pohybuje nebezpečná osoba...
„Ve středu dvanáctého února
přijali policisté v Němčicích
nad Hanou oznámení o požáru
kontejneru ve Vitčicích. K jeho
zahoření mělo dojít předešlý den
v pozdních odpoledních hodinách.
Jednalo se o kovový kontejner na

sběr starého textilu, který je umístěný na volně přístupném místě
v obci. Požár ještě před příjezdem
profesionálů uhasil člen místního sboru dobrovolných hasičů,“
informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého
kraje. Škoda na kontejneru byla
vyčíslena na tři tisíce korun.
„Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti
majetku,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Ti zájemci z řad zástupců opozice, kteří nechtějí čekat,
že je z naší iniciativy oslovíme, se mohou sami ozvat na
e-mail: vecernik@pv.cz. Psát nám můžete i své reakce.

Stražisko/mik - Dalším, kdo
usedl za volant pod vlivem alkoholu, je dvaačtyřicetiletý řidič
vozidla Škoda Octavie, kterého
kontrolovali policisté ve středu
kolem půl jedenácté v noci ve
Stražisku.
Policisté u něho provedli dechovou zkoušku a naměřili mu 2,02
promile alkoholu v dechu. Po
poučení se lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologické-

ho materiál odmítl podrobit. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu,“
prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Pirát silnic je nyní podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za
který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

Firmy v Ondraticích
jsou bez nářadí

Ondratice/mik - Zřejmě velký
kutil, který si však nechce nic
kupovat za své peníze, stojí za
krádeží nářadí za desítky tisíc
korun v Ondraticích.
„Výraznou škodu způsobil zatím neznámý pachatel, který
v noci ze čtvrtka na pátek vnikl do
jednoho z objektů v Ondraticích.
Z něj odcizil plazmu na pálení
kovu, ruční vrtačku a dvě části ze

svářecí soupravy. Dvěma poškozeným firmám způsobil finanční
újmu za 125 500 korun,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že policisté případ šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.
Za ten hrozí pachateli v případě
jeho zjištění až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Plovoucí podlaha z Kostelce je fuč!

Kostelec na Hané/mik - To nemohl najednou unést! Do rozestavěného domu v Kostelci na Hané se uprostřed minulého týdne vloupal
zloděj, který zde pobral, co se dalo. Kromě jiného i plovoucí podlahu.
„Trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci se dopustil
neznámý pachatel, který v době od úterý jedenáctého do čtvrtku třináctého února na ulici Za Humny v Kostelci na Hané vnikl do novostavby
rodinného domu. Z objektu odcizil čtyřicet balíků plovoucí podlahy,
padesát krabic dlažby, dvě záchodové mísy, motorovou pilu, úhlovou
brusku, aku vrtačku a přímočarou pilu,“ vypočítala ukradený materiál
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Celkově tak zatím neznámý poberta způsobil škodu kolem dvou set
tisíc korun.

Exkluzivní interview se zastupitelem Plumlova Markem Otrubou

„Jedním z palčivých problémů města je neochota spolupráce“

bídku občerstvení,“ poznamenal.
Po setmění se rozhledna opět ponořila do pomyslného zimního
spánku, z něhož procitne až koncem března. „První otvírací den je Plumlov - Po volbách v roce 2010 se v Plumlově vytvonaplánován na pátek osmadvacáté- řila koalice ODS, Nezávislých a TOP 09, která disponuje
ho března,“ pozval všechny s předdevíti zastupiteli z celkové patnáctky. V opozici se tak
stihem Ivo Richter.

vyhozené peníze. A také netuším,
zda by se následně podařilo najít
nějaké vhodné využití zámku,“ pokrčil rameny prostějovský Miroslav
Pišťák, první muž prostějovského
magistrátu.
Posledním relativním zájemcem
byli před dvěma lety Angličané,
údajně s českými kořesny. „Ano,
někdo z Velké Británie chtěl skutečně ptenský zámek koupit. Nakonec
všechno ale dopadlo tak, že se dotyčný subjekt zalekl pětimilionové
kupní ceny. Přitom výše předpokládaných nákladů na celkovou
rekonstrukci tomuto zájemci nevadila... Myslím si, že v co nejkratší
době zkusíme vyhlásit nový záměr
prodeje a nevylučuji, že budeme
ochotni zámek prodat i hluboko pod
odhadní cenou,“ dodal Jiří Pospíšil.

koholu před jízdou bylo u řidiče Avie
vyloučeno dechovou zkouškou.
Došlo ke škodě na nákladním vozidle, na betonové skruži a k vysypání
skleněných střepů, které nákladní
vozidlo převáželo. Celková škoda
byla vyčíslena na pětapadesát tisíc
pětset korun,“ dodala Urbánková
s tím, že po druhém nákladním vozidle policisté pátrají.

policistům nadýchal DVĚ PROMILE
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BĚŽÍ nový seriál - ROZHOVORY S OPOZIčNÍMI ZASTUPITELI
Vařili s láskou. Starosta Drahanovic Ivo Richter se v sobotu u rozhledny na Kosíři staral o přípravu svařáku. Prodej lístků na rozhlednu měla na starosti jeho půvabná dcera Markéta.
Foto: Martin Zaoral

lo do betonové skruže a naklonilo se
na pravou stranu. Neznámé vozidlo
z místa ujelo,“ popsala nezvyklou
nehodu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
„Podle svědecké výpovědi se mělo
jednat o nákladní vozidlo s návěsem,
pravděpodobně typu Mann. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a požití al-

Stražiskem se autem proháněl pirát,

Zlatí Tučňáci. Tým z Kostelce na Hané připravil Zvěřino- Stříbrní Ďáblíci. Domácí se svojí Ďábelskou pochout- Bronzoví Delfínci. Pikantní guláš dona Pedra z Nivi získal
vý kotlík, odvezl si za něj Zlatou vařečku..
kou skončili druzí.
třetí místo.

„Rekonstrukce? To pokládám za vyhozené peníze,“
kroutí hlavou prostějovský primátor M. Pišťák

Ptení, Prostějov/mik, mls - Zámek
v Ptení je majetkem prostějovského magistrátu, žádný z jeho
radních se však netají názorem, že
jde o dávno nechtěné vlastnictví.
Statutární město se bývalou tvrz
snažilo několikrát prodat, v jednom případě už byla dokonce připravena k podpisu kupní smlouva. Veškerá jednání ale nakonec
zkrachovala. Naposledy projevili
o zámek v havarijním stavu zájem

region@vecernikpv.cz

„Z provedeného šetření vyplývá, že
osmatřicetiletému řidiči Avie, který jel
místní komunikací, mělo v polích u
Skřípova v táhlé pravotočivé zatáčce
najet do jeho jízdního pruhu nákladní
vozidlo přesně nezjištěného typu s
neustanoveným řidičem. Řidič Avie
ve snaze zabránit střetu najel na pravý
okraj vozovky. Následkem toho vozidlo vyjelo mimo komunikaci, narazi-

U TOHO!
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NEPRODEJNÝ zámek v Ptení dál chátrá

Co s ním? Rekonstrukce ptenského zámku by stála desítky milionů
korun. Těžko říct, zda se najde kupec, který by ze „šrajtofle“ vytáhl
tolik peněz...
Foto: Magistrát města Prostějova

776 159 120

Konice/mik - Ve středu 12.
února hodinu před polednem
došlo na silnici mezi Konicí
a Horním Štěpánovem k dopravní nehodě nákladního vozidla Avia. Jeho řidič je v tom
ale nevinně, nehodu zavinil
chlápek za volantem jiného
náklaďáku, který po karambolu zbaběle ujel.

mimo jiné ocitlo sdružení Společně pro Plumlov, které
získalo čtyři mandáty. Druhou nejúspěšnější kandidátku
vedl do voleb Marek Otruba, třetí nejmladší člen zastupitelstva tehdy získal téměř tři sta padesát hlasů. V opozici
zhruba dvouapůltisícového města tak tráví již osmý rok,
do třetího čtyřletého období se mu ale po dosavadních
zkušenostech příliš nechce... Co dále prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
Jiří Možný
Do voleb zbývá necelý rok,
jak hodnotíte dosavadní
práci zastupitelstva a vedení
obce?
„S šesti hlasy proti devíti máme
velmi malé možnosti cokoliv
zásadního prosadit, byť jsme jako
opozice v zásadních otázkách jednotní. Je to ovlivněno také tím, že
vzájemná debata o předmětech
hlasování je téměř nulová. I když
se hlasuje o důležitém investičním
kroku, je přístup některých
zastupitelů k pochopení problematiky pasivní, tudíž neodpovědný.
A pokud už se nám podaří prosadit
zásadní věc, tak to bohužel často
dopadne tak, že si to vedení města
stejně udělá po svém! Neexistuje
totiž žádná instance, která by jeho
členy mohla za porušování usnesení
potrestat. Kontrolní výbor sice na to

upozorní a zastupitelstvo vezme na
vědomí, tím je to ale uzavřené... Na
druhou stranu musím říci, že je situace lepší než ve volebním období
2006 až 2010. To se vedení města
kolikrát chovalo velmi nabubřele až
diktátorsky. Nebýt několika málo
lidí převážně z řad opozice, tak
by každé zasedání skončilo za pár
minut, a vše by se odhlasovalo bez
jakýchkoli doplňujících otázek či
vysvětlujících
debat...“
y
K čemu máte hlavní
výhrady?
„Má představa o chodu Plumlova
je odlišná od toho, co tu za posledních osm roků prezentuje téměř
neměnné vedení města! A to hlavně
v přístupu k občanům, v otevřenosti
a
transparentnosti
veřejných
prostředků. Vždyť i zastupitelé
se sami musí kolikrát domáhat
podkladů, které by měly být naprostou samozřejmostí pro jejich práci.

Příprava a schvalování rozpočtu
města, což je jeden z nejdůležitějších
úkolů každého zastupitele, je chaotická a nepřehledná. Jako člověk
pracující ve stavebnictví v oblasti
zakázek vidím velké rezervy při
výběrových řízeních. Pokud máte
zpracované kvalitní podklady
a dobře připravené výběrové řízení
i odborníky, kteří pohlídají realizaci
stavby, tak je možné ušetřit slušné
peníze, které lze využít na jiné
projekty. Zde sice postupně došlo
k větší transparentnosti, ale k dokonalosti to má ještě hodně daleko.“
Co máte konkrétně na
mysli?
„Jako základní považuji určení
jasných pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu na stavební
práce, kdy se od nového roku 2014
nepochopitelně zvýšil jejich limit
ze tří na šest milionů korun. Jelikož
ze zákona přesné podmínky nevyplývají, a pokud si je zastupitelstvo
samo nevytvoří, tak si vedení obcí
může soutěžit, jak chce... A jde to
pak na vrub zbytečně vynaložených
prostředků. Zákon sice hovoří
o postupu v souladu se zásadami
transparentnosti, rovného zacházení a v souladu se zákazem diskriminace. Ale to jsou velmi obecné
formulace, které lze ‘ohnout’ dle
potřeby jako při podvodných
losovačkách. Některé samosprávy
si stěžují, že zadávání podle zákona
znamená více administrativy, ale

„Bohužel ne... Jedním z palčivých
problémů je i neochota spolupráce. Tak například v oblasti
kultury by se dala zrealizovat
spousta zajímavých projektů,
pokud by se podařilo propojit
potenciál místních šikovných
lidí s potenciálem městských
příspěvkových organizací. Ne
vždy je totiž hledisko finanční
a nejméně pracovně náročné to
nejlepší. Také je velká škoda, že
se ukončila spolupráce s Vladem
Sadílkem a skvělou partou, která
realizovala tradiční prázdninový
plumlovský divadelní workshop
na zámku. Ke zviditelnění rovněž
přispíval tradiční silvestrovský
ohňostroj nad rybníkem a zámkem, na který se sjížděly tisíce lidí.

„Naprosto nezbytné je co
nejdříve zrealizovat kanalizaci
v Soběsukách, Žárovicích, Hamrech a hlavně přesvědčit i motivovat občany, aby se na kanalizaci
připojili. Totéž platí i pro Plumlov,
kde na ni stále spousta nemovitostí
není připojená. Několik roků jsem
upozorňoval vedení města, že je
třeba občany přesvědčovat, a ty
nepřipojené důsledně kontrolovat,
zda nevypouští splašky nezákonně.
Bohužel se to začalo řešit až ve
chvíli, kdy z toho bylo mediální
téma. Dále je to výstavba vodovodu
v městských částech, pro oživení
turistického ruchu modernizace
kempu Žralok a vybudování cyklostezky kolem přehrady. A nesmím
Foto: archiv Marka Otruby
zapomenout na náš zámek, který by
potřeboval finance. Nejpodstatnější
do dalších let by však po„Za osm let, co jsem v komunální politice prioritou
dle mě měla být skutečně především
otevřenost vůči občanům. Pro
a v opozici, jsem ztratil veškerou chuť dál větší
děti by bylo vhodné již konečně
pracovat v zastupitelstvu! Jít do voleb s tím, vybudovat kvalitní dětské hřiště
a nebylo by na škodu, kdyby naše
že budete dál bezmocně přihlížet, jak si
škola dostala ke sto letům od svého
založení i nové nepolitické vedení.“
vedení dělá, co chce, je vyčerpávající... “
Co se podle vás za uplynulé
opoziční zastupitel Plumlova MAREK OTRUBA
tři roky opravdu podařilo
a co stojí za pochvalu?
o možnosti kandidovat v podzimních volbách
„Musím říci, že se vedení města
jedná se o veřejné prostředky z daní Rovněž nechápu, že se v loňském podařilo sehnat dotační prostředky
občanů, a navíc tito volení zástupci roce nepokračovalo v tradici Hu- na projekty, což bylo v letech 2006
jsou
rovněž z daní občanů.“ bertských slavností na zámku.“
j placeni
p
až 2010 naprosto žalostné. Z priJinak je v rámci města
Kde osobně vidíte priority oritních projektů se podařilo realPlumlov vše v pořádku?
izovat poslední etapu kanalizace
do nejbližších let?

v Plumlově, v letošním roce by
se také konečně měla rozběhnout
i výstavba vodovodu a kanalizace v městských částech. Snad
se také stabilizovala situace na
plumlovském zámku, mít každý
rok jiného kastelána není zrovna
ideální. Rovněž i podpora místních organizací a spolků je u nás
na slušné úrovni. Nejen dotační
složka hasičů, sportovců a dalších
organizací, které organizují kulturní
a společenský život je totiž velmi
důležitá.“
Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních volbách?
„V poslední době se mě na tuto
otázku ptá hodně lidí. Bohužel
musím konstatovat, že za těch osm
let, co jsem v komunální politice
a v opozici, jsem ztratil veškerou
chuť dál pracovat v zastupitelstvu! Jít do voleb s tím, že budete
další roky bezmocně přihlížet,
jak si vedení města i přes usnesení zastupitelstva dělá, co chce,
je velmi vyčerpávající... Raději
se budu věnovat užitečnějším
a smysluplnějším projektům,
které přinášejí radost vám a lidem
z vašeho okolí.“
Přijal byste případnou
nabídku stát se starostou?
„V tuto chvíli, po zkušenostech
z osmi let v opozici a z minulých
voleb, vidím tuto možnost jako
hodně nepravděpodobnou...“

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
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Projekt LiStOVáNí opět
dorazil do Prostějova! Už
deset let se potenciální
čtenáři mohou netradiční formou seznámit
s knižními tituly, které jim
herci a herečky servírují
ve zkrácené formě tak,
aby posluchači měli chuť
začíst se do toho či onoho
titulu sami...
Prostějov/peh

Ve čtvrtek 13. února v podvečer
opět šustily na jevišti za oponou
prostějovského Městského divadla
stránky knih v rámci speciálního
projektu s názvem LiStOVáNí.
Ten za dobu svého působení stihl
představit potenciálním čtenářům celkem dvaaosmdesát titulů,
ke kterým se naposledy připojila
v Prostějově i knižní prvotina skladatele a hudebního producenta
Zdenka Merty. Manžel herečky
a zpěvačky Zory Jandové přijel
na Hanou s titulem „Pražská
svatba a jiné erotické povídky“.
Kromě textu se postaral i o živý
hudební doprovod představení,
v němž se zdejším divákům představili herci Alan Novotný a Petra

Příběhy ze života. Hořkosladké milostné peripetie, které jsou stěžejním tématem knihy Zdenka Merty (vpravo), uvedl příjemným vystoupením v život herec Alan Novotný (vlevo).
Foto: Petra Hežová
Bučková v rolích inspirovaných
jedenácti hořkosladkými milostnými příběhy Mertovy knihy.
„Do divadla chodíme často a tak
i projekt LiStOVáNí pochopitelně
známe. Knihu pana Merty jsme
prozatím nečetly, necháme se překvapit, jestli nás zaujme,“ usmívaly
se návštěvnice speciálního knižního
podvečera, paní Pešková a paní
Hurtová, které se účastnily i předešlého čtení bestselleru Dana Browna Inferno v podání Lukáše Hejlíka.
Tentokrát se tedy ve světle divadelních reflektorů ocitla knižní prvotina hudebního skladatele Zdenka
Merty, který prozradil, že už dlouho
toužil spolupracovat s projektem.
LiStOVáNí. „Kniha ´Pražská svatba a jiné erotické povídky´ obsahuje
celkem jedenáct příběhů, my vám

tady dnes představíme jen tři, takže
pokud vás nebudou bavit, ještě osm
jich zbývá, aby se vám zalíbily,“ zavtipkoval hned v úvodu sám autor
Zdenek Merta.
Ale o tom, že se text knihy zdejším
posluchačům líbil, nemohlo být pochyb. Už jen dle smíchu z publika,
který se ozýval téměř v průběhu celého představení z hlediště. „Jestli je
to opravdu tak čtivé, jak nám herci
předvedli, může si mě pan Merta
poznačit jako svou novou čtenářku,“ konstatovala pro Večerník
Marta Vlčková.
Setkání se stále ještě živým autorem knihy, jak vtipně podotkl jeho
přítel a herec Alan Novotný, mohli
přítomní diváci a posluchači využít
v závěru vystoupení na krátké improvizované besedě.

V Konici se chystá skvělá výstava
jeho hlavní témata patří městská
architektura. Na svých obrazech
s oblibou zachycuje například průmyslové budovy. Na ty se však jeho
tvorba ani zdaleka neomezuje, Greg
dokáže namalovat téměř vše včetně
originálních portrétů. Kdo tomu nevěří, může se snadno přesvědčit na
webových stránkách www.streetartgreg.cz, kde jsou jeho díla vystavena.
Svá díla vytváří i na zakázku
v interiérech a exteriérech.
„Všechny vás zvu na svou letošní
první výstavu. Pro první účastníky bude ve čtvrtek připravena
spousta pití a uzeného s křenem
a hořčicí. K zakousnutí bude
Suverénní výtvarník. Greg má skvěle zvládnuté řemeslo, což i výtečný štrúdl. Neseďte doma jak
dokazuje i na tomto obrazu zachycujícím lidi na newyorské ulici. pecky a doražte!“ vyzývá všechny
Foto: archiv autora talentovaný výtvarník na svém facebookovém profilu.
Konice/mls - Něco podobného art umělce, který si říká Greg. Zámecká galerie bude otevřena od
tu dlouho nebylo! Tento čtvrtek Bravura, se kterou tvoří svá díla, pondělí do pátku od 9.00 do 12.00
20. února se v prostorách zámec- vám možná vyrazí dech...
a od 13.00 do 15.00 hodin. Gregoké galerie v Konici bude konat Greg se již řadu let zabývá malo- va výstava zde bude umístěna až do
vernisáž výstavy českého street váním sprejem přes šablony. Mezi 14. března.

NA KRYŠTOF U NÁS PAŘILO 2000 FANOUŠKŮ
Richard Krajčo: „Přijedeme dřív jak za třináct let...!“

Prostějov/peh, pk - Tak tohle
byl koncert s velkým K. K jako
Kryštof, nebo K jako Krajčo,
stačí si vybrat. V každém
případě uplynulou sobotu to ve
Společenském domě vřelo, byla
to parádní jízda, která se hned
tak nezažije. Vše měla na svědomí
populární kapela Kryštof, jenž
dorazila v rámci svého jarního
turné i do Prostějova! A pod
pódiem se sešlo neuvěřitelných
dva tisíce nadšených příznivců
této ostravské hudební skupiny,
kteří oželeli i olympijské utkání
českých hokejistů se Švýcarskem.
Pořadatelé mohli již více jak
měsíc dopředu zahlásit: VYPRODÁNO! A chybět u toho
nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který byl pro sobotní
koncert jediným a exkluzivním
mediálním partnerem.
„Ještě jsem se nesetkal s kapelou,
aby za dva dny předprodeje vyprodala sál a to bez toho, aniž bychom
vylepili jediný plakát. V podstatě my
jsme na tento koncert neměli vůbec
vyrobené plakát,“ hlásil Večerníku
Martin Tichopádek z agentury
MUSICMEDEA, která vystoupení
skupiny Kryštof v Prostějově organizovala. „Už chápu, proč je tato
kapela nejlepší v republice. Jsou to
totiž skuteční a velcí profesionálové,
jak samotní muzikanti, tak i management a personál skupiny,“ konstatoval na druhý den Tichopádek.
„Jsem rád, že se nám opět podařilo
vyprodat prostějovské ´Kasco´.
Vždy, když tu máme dělat koncert,
tak se moc těším,“ dodal.
Že má kapela Kryštof v Prostějově bezpočet svých věrných
fanoušků, kteří ji neopustili ani
po dvaceti letech její existence,
přišli v sobotu večer dokázat dva
tisíce nejvěrnějších z blízkého
i dalekého okolí. Ti si na živém
vystoupení ostravské skupiny ve
Společenském domě pořádně
vyřádili. Byla to totiž show, kterou
Prostějov dlouho nezažil a dost

na
video rnikpv.cz
e
ec
ww.v

Za vèerejšek
shlédlo 1916 fanouškù!
w

Barevná euforie. Zdejší publikum bylo v průběhu koncertu zasypáváno balonky, barevnými konfetami a hlavně skvělými songy kapely Kryštof.
Foto: Petra Hežová
možná dlouho ještě nezažije...
„My jsme tu byli naposled před
třinácti lety, kdy sem přišlo asi tři
sta lidí, a tak jsme si říkali, že se sem
dlouho nevrátíme. Ale dnes bylo
vyprodáno, dorazily dvě tisícovky,
takže je to super,“ neskrýval spokojenost lídr skupiny Kryštof Richard
Krajčo s tím, že v Prostějově je za
svou kariéru teprve potřetí.
V triku se stylovým nápisem
Kryštof dorazili hodinu před samotným začátkem koncertu fanoušci
snad opravdu všech věkových
kategorií od teenagerů po rodiče
s dětmi. Pravověrné příznivce neodradilo od návštěvy ani důležité
hokejové utkání. „O situaci na ledě
nás informují manželé přes mobil,“ smály se fanynky kapely Eva
a Kateřina i slečny Klára s Hankou,
které na koncert ostravské partičky
dorazily až ze Štěpánova. „No, co
jsem mohl dělat? Lístky jsme už
měli koupené a manželka chtěla
jít,“ krčil s úsměvem rameny Jiří
Vašek, který doprovázel manželku
Ivu. Koncertní nářez odstar-

tovali předskokani Airfare,
kteří rozehřáli publikum svými
songy Sorry Baby a Radio. Pak
už ale pódium patřilo kapele
Kryštof a především fanynkami
toužebně očekávanému Richardu Krajčovi, který byl už před
začátkem vystoupení ve skvělé
náladě. „Člověk si ta menší města
prostě pamatuje,“ smál se při
otázce, jak to že byl v Prostějově jen
dvakrát. Na druhou stranu prohlídka
centra jej minula. „Přiznám se, že
na to nemáme. Včera (tj. v pátek pozn.red.) jsme hráli v Olomouci
a dnes ještě kolem oběda jsme
byli v tamní fakultní nemocnici na
oddělení hematologie a onkologie.
Takže sem jsme přijeli až na zvukovou zkoušku,“ objasnil Večerníku
zpěvák, který působí v čele kapely
od doby jejího založení v roce 1993.
Atmosféru koncertu si snad

členové kapely ani nemohli vysnít lépe. Naplno si ji užívali snad
všichni, kteří do Společenského
domu v sobotu večer dorazili,
a dle nadšené reakce frontmana
kapely z návštěvnosti koncertu se
snad můžeme těšit na další brzkou
návštěvu Kryštofů v Prostějově!
„Publikum bylo skvělý, a tak si
myslím, že to byl takový hodně
dobrý návrat,“ zářil Krajčo. „Jsem
velmi rád, že Kryštof přijal naše
pozvání. Kapele se v ´Kasku´
velmi líbilo, takže v brzké budoucnosti se můžeme v Prostějově opět
na ně těšit,“ přislíbil také organizátor Martin Tichopádek, který
si povšiml, že spousta fanoušků
dorazila nejen z Prostějova, ale
i Olomouce, Brna a Ostravy. „Je
vidět, že fanoušci váží dlouhou
cestu, aby mohli vidět a slyšet tuto
kapelu.

Exkluzivní rozhovor s Richardem Krajčem pořídila
redaktorka Večerníku Petra Hežová!
Přečíst si jej můžete už v příštím vydání

2x foto: Petra Hežová

Prostějov je jednička! Výbornou atmosféru prostějovského vy- Poznáte se? Do velkého sálu Společenského domu v Prostějově se
stoupení si očividně užíval i frontman kapely Kryštof - Richard Krajčo. natlačily neuvěřitelné dvě tisícovky fanoušků.

Na ples ANO 2011 se do „Národa“
Muzeum kočárů na Valentýna prostoupila sváteční nálada
sjely i politické celebrity

ANO plesalo. Na sobotním plesu ANO 2011 panovala dobrá zábava, chvíli pro společnou debatu našli
i primátor Miroslav Pišťák s generálem Ondrejem Páleníkem.
2x foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Sobotní večer
patřil Národní dům politickému uskupení okolo současného
ministra financí České republiky Andreje Babiše. Na plesu
ANO 2011 sice Babiš chyběl, ale
na atraktivitě plesu přidaly jiné
celebrity.
Že do Prostějova přijely v sobotu večer velké osobnosti politické scény, svědčila přítomnost

vycvičených bodyguardů u vchodu do Národního domu. „Pan
Babiš dnes kvůli pracovnímu
vytížení nemohl přijet, je zde ale
ministryně pro místní rozvoj Věra
Jourová,“ informoval Večerník
přímo na plesu Ladislav Okleštěk,
starosta Výšovic, kterého loňské
předčasné volby katapultovaly na
kandidátce ANO 2011 i do Parlamentu České republiky.

Na sobotním plesu se dobře bavily
i ostatní celebrity napříč politickým spektrem. Pozvání hlavního
organizátora Jaroslava Faltýnka
přijali například prostějovský
primátor Miroslav Pišťák, první
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák, generál Ondrej
Páleník, druhý muž „Okamurova“
Úsvitu Radim Fiala a mnoho
dalších celebrit veřejného života.

Čechy pod Kosířem/pav V Muzeu historických kočárů
v Čechách pod Kosířem bylo
na valentýnský pátek plno.
Téměř pětistovka návštěvníků
si nenechala ujít koncert
oblíbené kapely Hradišťan
v čele s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou. Tato skupina
s rozmanitým repertoárem
přijela nejen potěšit uši
posluchačů, ale měla i důležitý
úkol - pokřtít dokumentární
film „Král kočárů“.
„Čas jsme dostali zdarma, ale
přesto je to to nejvzácnější, co
v životě máme. Prožijme ten
svůj čas, jak nejlépe dovedeme,“
zaznělo v pátek z úst Jiřího
Pavlici. A právě čas v různých
podobách se stal takovým „leitmotivem“ celého hudebního
vystoupení a potažmo i celého
večera.

Křest „Krále kočárů“. Kmotry filmu se stali umělecký vedoucí
skupiny Hradišťan Jiří Pavlica a bývalý hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík.
Foto: Pavla Vašková
Hradišťan zpíval o „vteřinách křehkých“, o věcech
pomíjivých, o lásce v proměnách doby, o stáří. Ve spo-

jení s originálním prostorem
depozitáře tak prostoupila snad
všechny posluchače sváteční
nálada a určitě si nikdo z nich v té

chvíli nedokázal představit lépe
strávenou „část svého času“.
Koncert
Hradišťanu
se
v muzeu kočárů uskutečnil už
podruhé a v obou případech
to bylo při zvláštní příležitosti.
Tentokrát se primáš skupiny
Jiří Pavlica stal kmotrem dokumentu „Král kočárů“, který
byl v závěru večera pokřtěn.
Film byl natočen o někdejší proslulé plzeňské firmě Brožík a syn
a zároveň mapuje osud největšího
smutečního kočáru všech dob,
který je nyní už nedílnou součástí
prostoru depozitáře. A právě tento
kočár je vlastně také symbolem
času, má už svou dlouhou historii
a pohnutý osud. Pokud se o něm
i o firmě, která jej vyrobila, chcete
dozvědět více, máte možnost si
dokumentární DVD v Muzeu
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem zakoupit.

Pěvecká a autorská soutěž bude mít ještě dvě dějství
Prostějov/pav - Minulou sobotu
8. února proběhlo v umělecké
kavárně Avatarka na hlavním
náměstí
T.G.
Masaryka
v Prostějově první kolo soutěže
„Avatarka-Star“.
Představit
se zde měl možnost každý bez
rozdílu věku a pohlaví, kdo
rád zpívá či vyluzuje jakékoliv
tóny za pomoci svých hlasivek.

Doprovodit se přitom mohl na
libovolný hudební nástroj. Do
prvního kola soutěže se přihlásili
zatím čtyři účinkující.
Art-kavárna Avatarka, která
vznikla v prostoru někdejšího
knihkupectví, už začíná být
uměnímilovným Prostějovanům
velmi povědomá. Pořádá se
zde totiž nespočet zajímavých

kulturních akcí různého druhu.
Dalším v řadě se stal nápad
uspořádat soutěž o „prostějovskou
Superstar“.
„Dnes je to takové zkušební kolo,
jestli to bude fungovat. Následující dvě proběhnou ještě prvního
a patnáctého března,“ vysvětlila
Večerníku vedoucí kavárny Iva
Polická. K účasti v prvním kole

se překvapivě přihlásili samí
členové „silnějšího pohlaví“ Edgar, Michal Ovečka, Patrik Zatloukal a Pavel Žvátora. Všichni
pánové se navíc doprovodili na
kytaru a představili vlastní tvorbu. Porota i diváci měli těžkou
hlavu, jak ohodnotit čtyři originální osobnosti. Výsledky se
ovšem zatím nedozvíme, sčítání

hlasů proběhne až po skončení
všech soutěžních kol.
„Pokud rádi zpíváte nebo máte
v okolí někoho, o kom si myslíte, že na to má, přihlaste se.
Přihlášky si můžete vyzvednout
přímo v Avatarce nebo si je
stáhnout z webu: www.avatarka.
cz. Rádi přivítáme také diváky,“
pozvala všechny Iva Polická.

Šel s kůží na trh. Při
prostějovské „Avatarka-Star“ si každý může zazpívat a zahrát, co je mu
libo. Svoji vlastní tvorbu
představil i Pavel Žvátora. Foto: Pavla Vašková

Ze života města
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„Tyto peníze byly schváleny už před třemi lety, teď již mohl být klid,“
komentuje spor s Držovicemi primátor statutárního města Miroslav Pišťák

Prostějov/mik

Po odtržení se od Prostějova v polovině roku
2006 dostaly Držovice
majetky v hodnotě
osmdesáti milionů korun. Sousedům se ale
zdálo, že byly ošizení
a požadovali další desítky
milionů v penězích, jejich
nároky postupně klesly
až na devět a půl milionu
korun, o které se v tuto
chvíli už pět let neúspěšně soudí.

Přitom v únoru roku 2011 primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák za souhlasu
zastupitelstva nabídl Držovicím
mimosoudní vyrovnání ve výši
2,9 milionu korun. To ale starostka
sousední obce tehdy hrdě odmítla.
A dál se soudila o bezmála deset
milionů, následně o pět a půl milionu, přičemž soudy její žaloby
několikrát smetly se stolu. V dubnu loňského roku Blanka Kolečkářová iniciovala podle ní vstřícný
krok a nabídla Prostějovu další
ústupek - k uvedeným bezmála
třem milionům korun požadovala
už „jen“ 1,8 milionu korun s tím,
že je to pouhá třetina částky, která je předmětem soudního sporu.
I tuto nabídku prostějovští zastupitelé razantně odmítli a nadále trvali
na vyplacení již schválené sumy
ve výši 2,9 milionu, což opět dali

Že by opravdu konec? Miroslav Pišťák a Blanka Kolečkářová,
dvě hlavní postavy letitého sporu mezi Prostějovem a Držovicemi, si
mohu už v úterý konečně podat ruce s tím, že co jsme si, to jsme si!
3x foto: archiv Večerníku
písemně vědět vedení Držovic. pis od držovické starostky, který,
Víc jak půl roku se nic nedělo, až jak se zdá, může být poslední, co
právě v těchto dnech sedmiletá ta- se týká majetkoprávního vyrovnáhanice o peníze vrcholí...
ní. „Nebylo sice reagováno přímo
Poslední lednový den „přistál“ na na náš dřívější kompromisní nástole prostějovského primátora do- vrh, ale po důkladném pročtení

obsáhlého přípisu přijímáme pozitivně alespoň fakt, že město Prostějov nezpochybňuje částku, která
měla být obci Držovice vyplacena
i podle znalců, a doposud vyplacena nebyla. Pochopili jsme tedy
správně, že Prostějov nadále trvá
na maximálním plnění částky ve
výši dvou milionů a devítiset tisíc
korun? Pakliže ano, navrhujeme,
aby došlo k této úhradě a k ukončení celého sporu,“ píše prostějovskému primátorovi v dopise, který
má Večerník k dispozici, Blanka
Kolečkářová.
Tento lis vyvolal mezi prostějovskými radními rozruch, ale
hlavně dobrý pocit z toho, že
existuje naděje na konečný smír.
„Prostějov ihned po oddělení
Držovic prokazoval vždy dobrou
vůli a nad rámec toho, co ze zákona musel zaplatit, nabízí nyní
ještě sousedům další bezmála tři
miliony korun. Já nemohu za to,

že poslanci v roce 2006 rozhodli
o samostatnosti Držovic v polovině roku, tedy v půlce účetního
období. Jedině z tohoto důvodu
vznikly nejasnosti a rozdílné
pohledy na majetkové vyrovnání,“ připomněl víc jak sedm let
staré události Miroslav Pišťák.
„Musím přiznat, že v tuto chvíli
nevím, zda obyčejní občané Držovic vůbec tuší, o co v letitém
sporu vůbec jde. Je trošku s podivem, že nejdříve po nás paní starostka Kolečkářová požadovala
vyrovnání v řádech desítek milionů korun, a tuto částku postupně
snižovala a snižovala. Teprve až
nyní, soudím tedy na základě posledního dopisu od paní starostky,
jsme se konečně shodli na částce
2,9 milionu korun. Ta je prostějovským zastupitelstvem schválena už z února roku 2011, takže
už tehdy mohlo dojít k narovnání
všech majetkových nesrovnalos-

tí. A k definitivnímu ukončení
sporu,“ svěřil se Večerníku Miroslav Pišťák, který ovšem vzápětí
potvrdil, jak je rád, že právě nyní
je jedinečná možnost k tomu, aby
se definitivně uzavřely letité tahanice s Držovicemi.
„Já osobně jsem poslal všem
prostějovským zastupitelům dopis, ve kterém jsem je seznámil
s posledním vyjádřením paní
starostky Kolečkářové. Osobně
budu hlasovat pro, aby se Držovicím zmiňovaná částka převedla na účet pod podmínkou,
že vzápětí obdržíme od vedení
sousední obce přípis, že tím je
definitivně ukončen majetkový
spor mezi Prostějovem a Držovicemi. Zároveň samozřejmě
předpokládáme, že veškeré náklady v souvislosti se soudním
sporem ponesou Držovice,“
uzavřel toto téma první muž statutárního města Prostějov.

Zastupitelé v úterý rozdělí peníze Prostějov roste, má další dvě nové ulice
Prostějov/mik - Již zítra, tj.
v úterý 18. února od 13.00 hodin proběhne tradičně v obřadní síni prostějovské radnice
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Mezi
desítkami bodů programu je
zařazena i první vlna rozdělení
veřejných finančních podpor.
Zastupitelé se nejdříve rozehřejí
diskuzemi nad zprávou o činnosti
rady města, aby hned vzápětí jednali o záležitosti mimosoudního
vyrovnání s Držovicemi. Následovat budou jednání o analýze a
činnosti městské policie za loňský

rok, zastupitelé nato delegují zástupce města do orgánů obchodní
společnosti Vodovody a Kanalizace a jednat se bude také o přijetí
dotace na podporu významných
kulturních akcí, zejména spojených s dalším ročníkem Wolkerova Prostějova. Bodem číslo třináct je rozdělení veřejné finanční
podpory mezi sportovní, kulturní
a sociální organizace a podle informací Večerníku se v první vlně
bude jednat o částce dvanácti milionů korun. Úterní zastupitelstvo
jako tradičně bude zakončeno
diskuzemi o přípravách na vý-

stavbu Galerie Prostějov společností Manthellan.
„Nečekám, že na všechno budou
mít zastupitelé stejný názor jako
rada města, ale naopak čekám
jako vždy konstruktivní diskuzi
a racionální rozhodnutí u všech
bodů programu,“ podotkl Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.
Není snad třeba ani dodávat, že
úterní jednání zastupitelstva je
otevřeno pro širokou veřejnost.
Chybět nebude ani Večerník.
Aktuální zprávy najdete bezprostředně na www.vecernikpv.cz!

Radní pod palbou

V Krasicích budou bydlet v Hyacintové a Tulipánové

Prostějov/mik - Prostějovští radní předloží v úterý zastupitelům
ke schválení názvy dvou
nových ulic. Ty postupně vznikají v Krasicích díky výstavbě
rodinných domků. Zdejší obyvatelé budou žít v ulicích, které
budou „vonět“ květinami.
„Je to pozitivně laděná
záležitost, na které je vidět, že
Prostějov se rozšiřuje a jsme
tomu skutečně rádi. Před třemi
lety jsme v této lokalitě a její
těsné blízkosti schvalovali názvy čtyř nových ulic, nyní jsou
na řadě další dvě. Jedná se o komunikace kolmo k Foersterově

Hyacintová. Tato ulice čítá zatím tři obytné rodinné domy.
Foto: Michal Kadlec
ulici v Krasicích,“ připomněl
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Pokud v úterý zastupitelé obě
nová jména schválí, začnou

Tulipánová. Tady zatím stojí osamoceně jediný
domek.
Foto: Michal Kadlec

okamžitě platit. „To je dobře,
čekáme na to už nějaký týden.
Zatím totiž nemůžeme mít své
bydliště zapsáno jako trvalé,
takže papírově bydlíme za-

tím na radnici,“ svěřila se
Večerníku s úsměvem mladá
maminka bydlící v ulici, která
by už příští týden měla nést
jméno Hyacintová.

Rada města schválila první tucet milionů pro veřejné finanční podpory
„Poslední slovo budou mít ale zastupitelé,“ upozorňuje předseda Komise pro mládež a tělovýchovu Pavel Smetana

Prostějov - Nikdo tak toužebně nevyčkává na jednání
Zastupitelstva statuturního města Prostějov, které se
uskuteční již toto úterý 18. února, jako sportovci a představitelé kulturních či sociálních organizací. Už zítra se
totiž bude rozhodovat o udělení veřejných finančních
podpor, které minulé pondělí na svém mimořádném
zasedání schválila rada města. Večerník na toto téma
v uplynulém týdnu vyzpovídal radního a předsedou
Komise pro mládež a tělovýchovu Pavla Smetanu (na
snímku), který je na magistrátu jednou z hlavních postav při schvalovacím procesu.
Michal Kadlec
Žhavým tématem je
v poslední době rozdělování veřejných finančních
podpor. V pondělí 10. února
k tomuto tématu proběhla
mimořádná rada města.
Jaký je výsledek vašeho
pondělního jednání?
„Rada města Prostějova rozhodla o rozdělení prostředků
u první části veřejných finančních podpor a schválila návrh pro zastupitelstvo
ve všech oblastech, které
město podporuje. To znamená sport, kulturu, škol-

ství,
spolkovou
činnost
a sociální oblast. Celkově
bylo v této první vlně schváleno dvanáct milionů a stotři
tisíc korun.“
Podle našich posledních zpráv chce ale
město rozdělit celkem patnáct milionů korun. Změnilo se něco na této částce?
„V prosinci loňského roku
byl schválen rozpočet města,
jehož součástí jsou schválené
prostředky na veřejné finanční podpory v celkové výši
15 157 000 korun. O dalším
navýšení prostředků se zatím
neuvažovalo.“

Zůstává pravdou, že
ete
většinu peněz chcete
rozdělit mezi sportovní kluluuru
by? A co zbude na kulturu
a sociální oblast?
or„Faktem je, že na oblast sporých
tu připadá v rámci veřejných
finančních podpor největší díl,
ura
ale ani sociální oblast či kultura
nebudou popelkami. Je třebaa si
souvědomit, že v Prostějově působí řada sportovních oddílů, kteeži
ré se věnují především mládeži
ora
a též tu skutečnost, že podpora
edkultury nejsou pouze prostředory,
ky z veřejné finanční podpory,
ale také například finance vyost
členěné zrozpočtu na činnost
ovKlubu Duha, městské knihovnony či divadla. A to jde o mnoeště
hamilionové částky. Pak ještě
dež
například Komise pro mládež
č
a tělovýchovu má v rozpočtu
vyčleněných 450 tisíc korun
a Komise kulturní 270 tisíc korun a k tomu na kulturní granty
má tato komise k dispozici dalších 225 tisíc korun. Komise
sociální a zdravotní má k dispozici 315 tisíc korun a k tomu
je ještě v kapitole nerozdělené
veřejné finanční podpory pro

Foto: archiv Večerníku
sociální oblast vyčleněno 675
tisíc korun a na Azylové centrum 360 tisíc korun. Komise
pro výchovu a vzdělávání má
k dispozici 135 tisíc, dále dostává ZUŠ 1 147 000 a Sportcentrum DDM 5 837 000 korun.“
Na předvánočním zastupitelstvu se hodně ostře

diskutovalo o situaci
situ v prostějovském ledním hokeji. Byla
vám nyní objasněna
objasně majetková struktura LH
LHK Jestřábi
Prostějov a obdr
obdrží tento klub
bez problémů veř
veřejnou finanční podporu?
„Dle žádostí, kte
které přišly od
LHK Jestřábi na m
magistrát města zastupuje te
tento klub pan
Michal Tom
Tomiga. Komise
projednala a radě doporučila zhruba stejné částky
pro tento klub s tím, že
i nadále bbude uplatňomod kdy jsou
ván model,
prostředk pro klub
prostředky
vyčleněn a na závyčleněny
kladě předložených
faktur za pronále
jem ledové
plochy
dopr
a dopravu
jsou tyto
ř
prostředky
přímo
propláceny Domovní správě
a autodopravcům, kteří zajišťují
pro LHK dopravu. Rada s tímto
návrhem souhlasila a doporučuje
jej zastupitelstvu města.“
Jste předsedou sportovní
komise, podle jakého klíče
jste
posuzovali
žádosti
o finanční podporu?

„Postupovali jsme tak, že prioritou pro přidělení prostředků
z veřejné finanční podpory bylo
to, kolika členů se podpora týká,
jaká je finanční náročnost toho
kterého sportovního odvětví, jaký
podíl činí dotace v celkovém rozpočtu žádající organizace a na základě těchto údajů jsme pak doporučovali prostředky především na
pronájmy, energie a dopravu. Tyto
položky jsou pro jednotlivé oddíly
nejnáročnější a zároveň je jejich
pokrytí základním předpokladem
pro fungování oddílů.“
Když to všechno podtrhneme a sečteme, myslíte
si, že podpora ze strany města
sportovním klubům v Prostějově je dostatečná?
„Vím, že pro jednotlivé sportovní kluby je situace v dnešní době
složitá, že bojují o každou korunu,
a byl bych rád, kdybychom je
mohli více podpořit. Na druhé
straně je fakt, že ve srovnání s jinými městy stejné velikosti dává
město Prostějov do veřejných finančních podpor nemalé částky.
Musíme si uvědomit, že toto je
možné jen díky dobrému hospodaření města. Jen připomínám,

že jsme druhým nejméně zadluženým městem v České republice, co se týká dluhu na jednoho
občana. A bude-li se hospodaření
města i nadále pozitivně vyvíjet,
tak se jistě najdou prostředky
i na navýšení veřejné finanční
podpory. Též je třeba se podívat
na investice, které město dává na
budování a obnovu sportovišť,
školních hřišť či cyklostezek.“
Již zítra, tj. v úterý
18. února, bude veřejné
finanční podpory schvalovat
zastupitelstvo. Očekáváte ostrou diskuzi?
„Vzhledem k tomu, že byly
veřejné finanční podpory projednány v jednotlivých odborných komisích rady, kde jsou
též zástupci opozičních klubů,
tak předpokládám, že nebudou
větší výhrady k předloženým
návrhům. Mohu-li říci za komisi, které předsedám, tak návrhy
byly schváleny na základě většinové shody a nezaznamenal
jsem větší výhrady od nikoho
z členů komise. Nicméně zastupitelstvo je orgán, který má
poslední slovo nejen v oblasti
veřejných finančních podpor.“
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MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ
ZÁJEZD DO ŘECKA!
PRO
OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte:
582 333 433,
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Necítíte se doma dobře? Pak zkuste Feng-Šuej

zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Milí příznivci Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu speciální stránky Večer
Večernice.
rni
nice
ce.
ce
Dobře se usaďte, přibližte si sklenku vody, třeba i menší zákusek
k
a pojďme se společně podívat, co zajímavého jsem si pr
pro
o vás
po dalších dvou týdnech připravila. Povíme si, jak ošálit
šálit ne
nezdravé chutě, vyrobíme si výborné domácí pesto, vysvětlíme
tlíme si
základy Feng-Šuej a v neposlední řadě se podíváme, jaké
ké js
jsou
módní trendy pro následující jarní sezonu. Zkrátka zajímavé
ímavé
vé
rady a tipy, které se vám budou ur čitě hodit. Samozřejmě
řejmě
ani dnes nechybí další exkluzivní rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje Aneta Křížová.
ová.

Zdraví nade vše...
..

Spoustě lidí se nedaří hubNakupujte po jídle
nout, protože nedokáží
ovládnout své nezdravé Do potravin vždy vstupujte
chutě. Jídlo je pro mnohé s plným žaludkem a navíc dle
jako droga. Vzdát se toho, předem připraveného, psaného
co máme tak rádi, je někdy
jako vzdát se vlastní identity.
Mnozí si při dietách pokládají otázku: „Co z toho života
budu mít, když nemůžu jíst,
to co mi chutná a co mám
tak rád?“ Ale v životě máme
přeci jiné věci, než jen jídlo.
Není dobré z něj dělat drogu.
Jídlo je pro život důležité, ale
nic se nemá přehánět. Proto,
když vás postihnou naléhavé
chutě, zkuste je ošálit. Že to
nejde? Ale jde, vše je totiž jen
v naší hlavě...

Sladká snídaně je základ
Základním pravidlem, jak
předejít během dne chuti na
sladké je sladká snídaně. Na
snídani si klidně můžeme dát
tolik sladkého, kolik jen sníme. Tím byste měli zamezit
během dne vybílení ledničky.
Pokud dostanete během dne
chuť na sladké, mějte po ruce
ořechy, med, jahody, maliny,
třešně, zkrátka sladké ovoce,
dále celozrnné tyčinky s medem, kvalitní čokoládu s vysokým procentem kakaa nebo si
dejte fresh džus. Pokud chceme jíst čokoládu, přejdeme
z mléčné čokolády na hořkou.
Ta by měla obsahovat nejméně
sedmdesát procent kakaa, tmavá čokoláda má stejně uspokojující efekt na naše chutě
jako mléčná čokoláda a navíc
je tmavá čokoláda zdravější
a prospěšnější.

nákupu. Uvidíte,
že s plným žaludkem se nakupuje daleko
lépe, nekoupíte totiž vše,
na co se podíváte. Nákup
s plným žaludkem a napsaným
seznamem pomáhá proti impulzivnímu i přehnanému nákupu
a také dobře slouží proti vybírání
nezdravých potraviny, jako jsou
zákusky, paštiky a podobně. Taktéž se snažte vyhnout pokušení.
Do práce tedy choďte ulicí,
kde nepůjdete kolem několika
obchodů se sladkostmi a potravinami.

Oběd nesmíme vynechat
Pravidelné stravování je samozřejmostí, dennodenně o tom
slyšíme ze všech stran. Takže
jen stručně. Nemělo by se stát, že
opakovaně vynecháváme snídani nebo oběd. Tím jen riskujeme,
že hladina cukru v krvi začne

kolísat, a díky tomu nás začnou
přepadat násilné chutě. Jíme tedy
vždy pravidelně a zdravě, bez
konzervantů, umělých sladidel
a dalších chemií. Pokud i přesto,

Foto: internet
že jíme pravidelně, máme za sebou
tedy pořádnou snídani,
svačinku, oběd, svačinku
a menší večeři nás chutě stále
drží, je dobré si jít vyčistit zuby.
Vlastně vždy, když nás přepadnou chutě, je dobré si jít vyčistit
zuby. Máta obsažená v pastách
totiž potlačuje chuť na sladké.

Nerafinované sacharidy
Nerafinované sacharidy jsou
vhodné sacharidy, které jsou
bohaté na živiny a vlákninu.
Ty nejen že dobře chutnají, ale
uspokojují také náš hlad na několik hodin. Pokud tedy vybíráte
a přebíráte potraviny, kupujte tyto.
Zvolit můžeme celozrnnou nebo
divokou rýži, celozrnný chleba,
ovesné vločky či celozrnné těstoviny. I domácí upečené koláče
například citronový nebo ořechový či pistáciový jsou zdrojem

zdravých sacharidů. Tedy pokud
nepřidáváme chemické přísady.
Mezi špatné sacharidy patří bílý
chleba, vlhký trvanlivý koláč,
základy na pizzu, buchty, které
se nikdy nezkazí, sladké cereálie
a další sortiment obdobného druhu.

Vizualizace a motivační věty
Pro utvrzení naší sebedůvěry je
vhodné několikrát za den opakovat motivační věty, chcete-li
afirmace. Zvolíme větu, která
nám nejen dodá sebedůvěru,
ale i smysl záměru jako například: „Mám ráda jídlo, které
je zdravé.“ Nejlépe si tyto věty
říkáme ihned po probuzení, následně během celého dne, a pak
na ně nesmíme zapomenout,
než jdeme spát. Pokud přeci jen
sladkému neodoláte, zkuste si
představit, jak nezdravá sladkost,
kterou právě chcete sníst, vám zanese cévy, střeva a žaludek. Pak
si představte, jak na vás prší silný
tropický déšť, který dopadá na
naši hlavu a odplavuje tyto obrazy. Při tom vnímáme pocit živosti
a síly. Proto, abychom také snížili
chuť na sladké, pijeme kolem
dvou litrů čisté vody a také je
nutné mít dostatek pohybu. Rozhodně nestačí dvakrát denně vyjít
schody ani pomalá procházka.
Obdarujte se
Za to, že budete poslušní, a hodláte držet zdravé stravovací návyky
a jíst jen zdravé jídlo, si dopřejte
vždy nějaký malý dárek, například
rtěnku, knihu či návštěvu kina. Pro
dlouhodobější účinek je vhodné
se motivovat většími odměnami
jako například nákup krásných
bot, masáže, wellness a podobně.

Určitě to všichni známe, vstoupíte do nějaké místnosti a
cítíte se tam, jako byste byli u
sebe doma. Nebo právě naopak,
hned cítíte, že je něco špatně.
Intuice, která nám předsouvá
tyto pocity, totiž moc dobře
vnímá tok energií, která je
v pozadí, aniž bychom si to
uvědomovali…
Podobný pocit se ale může objevit
i ve vlastním domě nebo bytě. Najednou se doma zkrátka začneme
cítit divně, jako by nám chyběla
nějaká energie či harmonie. Tohle
se může přihodit, pokud jsme
udělali nějakou změnu v místnosti, kde se nyní necítíme dobře.
Mnohdy stačí jen špatně postavený gauč, skříň, polička nebo
třeba poničená soška či vázička.
Mohly totiž vzniknout nedostatky, které začaly bránit optimálnímu proudění životní energie
chi. To pak postupem času kromě
neklidu může přejít až k různým
nemocem.
A jak do svého domova dostaneme tu správnou energii tedy
harmonii? To nám poradí FengŠuej. Minulý víkend jsem byla
na přednášce právě o Feng-Šuej,
obohatila jsem tedy své dosavadní znalosti o další důležité
informace, o které se s vámi
ráda podělím. Šuej je velmi staré
čínské učení o harmonii lidského
života, umožňuje nastolit správný
tok energií, zlepšit naši životní
situaci, spánek, fyzické i duševní
zdraví a mezilidské vztahy... Tato
unikátní filozofie se v zásadě řídí
jednoduchými a logickými principy, kdy výsledkem je prostředí,
které je více než harmonické.

I když je oficiálně stále zimní roční období, za okny se to
mnohdy podobá jaru. Než ale
kalendář definitivně ohlásí toto
období rozkvětu, je dobré vědět, které módní trendy budou
v tomto období IN. Květiny
všech druhů a barev, ornamenty,
vertikální pruhy, geometrické
tvary, krajka a metalické odlesky, tak to je výčet prvků, které
jsou hitem nadcházející sezóny.
Zejména květiny se budou objevovat téměř na všem - od bot,
přes šaty, až po šátky, bižuterii či
gumičky do vlasů. Módní barvou
pro nadcházející období a patrně
i pro léto bude bílá a dále přirozené
odstíny, jako například béžová, šedobílá a khaki. Chybět nebude ani
něžná růžová či jemně tyrkysová
a další pastelové barvy.
Tuto sezónu by již měly vymizet

V doslovném překladu znamená Feng-Šuej vítr a voda. íky
několika základním pravidlům
Feng-Šuej se můžeme ve svém
domě či bytě cítit příjemně

a klidně. Mnoho mezinárodních
firem důvěřuje Feng-Šuej již mnoho let. Své příznivce si tato filozofie našla i u nás. Abychom tedy
docílili požadovaného účinku, je
třeba dbát na to, aby mohla energie čchi nerušeně proudit prostorem. Nejlepší je, když se staví
zcela nový dům. Již zde můžeme
řadu věcí pomocí Feng-Šuej
ovlivnit. Každou budovu nebo
místnost je možné rozdělit na
devět životních oblastí. Zvláštní
a mimořádní význam má vstupní
prostor. Konkrétně vstupní dveře
jsou totiž ztotožňovány s ústy, a to
tak, že vše, co se dostane jakoby
do domu, musí přes dveře projít.
Stejně tedy jako tomu je s ústy.

Pár tipů v souladu
s feng šuej pro náš domov:
Není nutné hned přestavovat celý
byt, ale alespoň se držet základních pravidel. Důležitým pravidlem pro dosažení harmonie
je, že střed místnosti (například
obývací pokoj) by měl zůstat
volný a průchodný, aby nebyla
blokována energie čchi. Také není

vhodné se z pohovky v obýváku
dívat rovnou na dveře. Co se týče
postele, ta by neměla být umístěna
mezi dveřmi a oknem, nad postelí
nemá být umístěna žádná polička
ani lustr a podobně. Gauč či pohovka by měly stát u zdi. Pokud to
není možné, za gaučem bychom
měli alespoň vytvořit nějakou
stěnu, například pomocí skříně.
Tmavé rohy a zákoutí mají být
prosvětleny jasnými barvami,
rostlinami, zrcadly nebo světlem.
Ovšem zrcadla a další dekorace
by měly být zcela bez poškození,
prasklin či oděrek.
Stůl v obývacím pokoji symbolizuje zdraví, tudíž si dejte
záležet, aby byl čistý a upravený.
Obývací pokoj by dle Feng-Šuej
neměl být přeplněn nejrůznějšími
věcmi, to platí i o nábytku - čím
méně, tím lépe. Neklid způsobuje
také přemíra pestrobarevných
a různých doplňků. V místnostech
by mělo vždy být uklizeno
a světlo. Ve tmě má jen stěží energie čchi možnost proudit. Čím
více světla v místnosti je, tím větší
má lidské tělo výkon.
Ve Feng-Šuej jsou důležité
barvy a jejich kombinace.
Červená barva je symbolem moci
a vášně, žlutá představuje moudrost, zemité odstíny pak ztělesňují
klid. Taktéž důležité jsou přírodní
doplňky a prvky z přírody, zrcadla
a lesklé předměty. Pozor dejte na
ostré rohy, ty totiž odrážejí zpět
negativní energie.
Feng-Šuej umí pomoci nejen
obýváku a ložnici, ale i kuchyni, dětskému pokoji či třeba
kanceláři, ale o tom až někdy
příště...

jaro 2014

všechny křiklavé odstíny barev,
kromě královské modré a červené. Hitem budou ale i nejrůznější
metalické odstíny, různé stříbrné
a zlaté aplikace i odlesky. Pokud
potřebujete zamaskovat nějaký
ten nešvar, můžete se obléci do
optických klamů. V mnohých
kolekcích se totiž objeví i nepravidelné linie, takže správně zvolený střih dopomůže k optické
iluzi, která obelstí silnější stehna či
větší bříško. Pokud se místy ráda
odpoutáte od elegance, můžete se
na ulici vydat v takzvaném pouličním stylu. Zkrátka pohodlné
tenisky, volnější kalhoty i mikiny
a oblečení jako z devadesátých let.
Ano, i taková bude v tuto sezonu
móda.
Jestliže se ptáte na kabátky či
jarní bundičky, pak u kabátků
budou jakoby chybět límce, bu-

dou vypasované nebo zcela rovného střihu, stejně tak tomu bude
u jarních bundiček, budou volné,
úzké, prošívané, hladké, stačí si
jen vybrat. Zapomenout nesmíme
ani na obuv. Do módy se vrací
ostré a úzké špičky, které zeštíhlí
i prodlouží naši dámskou nožku. Ač pro mnohé je tato obuv nepohodlná, ze zdravotního hlediska
i nevhodná, móda se na tyto potíže příliš neohlíží. Co je ale pasé,
jsou extrémně vysoké podpatky
a podrážky. Pokud uctíváte boty
bez podpatků, nosit se stále budou
takzvané oxfordky, polobotky
a kotníčkové kozačky.
Jarní kolekce také doplní kabelky
do ruky či do podpaží. Samozřejmě, co módní značka to osobitá
kolekce. Některé značky se totiž
neřídí dle aktuálních trendů, ale
utváří si vlastní styl kolekce.

kulinářský
k
ull
u
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„V barvách se vrací přirozenost, klasické melíry ustupují pudrovému
Výborné domácí PESTO a béžovému tónování,“ prozrazuje vlasová stylistka HANA ISAKIDISOVÁ
aneb tip do kuchyně...

V dalším díle exkluzivních rozhovorů se Večernice
tentokrát rozhodla vyhovět vašim dotazům týkajících se trendů v účesech, barvách a samotné péče
o vlasy. Který účes dokáže omladit? Jaké jsou trendy
v barvách a účesech pro letošní rok či jak lze zabránit
padání vlasů? Na tyto a další otázky nám odpověděla vlasová stylistka Hana Isakidisová.
Aneta Křížová

Ingredience:
80 g bazalkových lístků
65 g piniových oříšků
80 g strouhaného parmazánu
3 stroužky ručně rozmačkaného česneku
60 až 120 ml panenského olivového oleje
1/2 čajové lžičky hrubozrnné soli

Foto: internet

postup:
Pečlivě opláchneme listy bazalky a důkladně je osušíme. Listy
nasekáme a dáme do hmoždíře. Dále na pánvi bez tuku jen lehce
opražíme piniové oříšky a hned sundáme se sporáku. Do hmoždíře k bazalce přidáme česnek, pinie, sůl a vše dohromady drtíme
na kaši. Postupně přidáváme olivový olej a stále třeme do konzistentní, jemné a hladké hmoty. Místo hmoždíře je možné použít
i mixér, ale kovové nože ingrediencím i samotné chuti značně
škodí, proto je lepší použít hmoždíř. Nakonec přidáme strouhaný
parmazán, podle chuti dosolíme a důkladně roztíráme. Domácí
pesto přendáme do sklenice s víkem a uložíme jej v lednici. Pesto
pak můžete použít k masu, do salátů, nebo třeba místo protlaku
Dobrou chuť.
do těstovin, špaget atd.

Úvodem prozraďte, jaké
jsou trendy v účesech
a barvách pro tento rok?
„Tuto sezónu se nejvíce nosí účesy
od krátkých s vyholenými boky
a delší horní zónou, přes mikáda,
až po dlouhé prostříhané vlasy
působící vzdušně, svěže a přirozeně. Krátké střihy se upravují i u
žen strojkem, šetří tak čas. Mikáda
jsou sestříhaná nebo s diagonálními efekty ve střihu i v barevnosti.
V barvách se pak vrací přirozenost.
Klasické melíry ustupují pudrovému a béžovému tónování a u barev
p
se používá
tón v tónu.“
Existuje nějaký účes, který dokáže omladit?
„Omlazení není jen o účesu, ale
o celkovém přístupu k životu. Na
účesu je důležité, aby se v něm
klienti cítili dobře. Vlasy by měly

„Omlazení není jen o účesu,
ale o celkovém přístupu
k životu. Je důležité, aby se
v účesu klienti cítili dobře...“

vypadat zdravě, mít pohyb, lesk
a barvu. Pokud je kvalitní účes
dělaný na míru klientů, dle jejich
Vlasová stylistka Hana Isakidisová
typologie, charakteru a povahy, cítí
se klienti dobře a pozitivní energie,
která z nich vyzařuje, působí mladistvě a velmi dobře i na okolí.“
i přes jejich snahu nedrží tvar
Jaké chyby v péči o vlasy
a účes. Tomuto všemu lze předenejčastěji děláme?
jít správnou péčí, která je ovšem
„V dnešní době je velký nárůst
individuální, a na každý typ vlasu
používání přípravků se syntea ppoškození je trošku jiná.“
tickými silikony, nepoužívání
Závěrem ještě důležitá
masek a kondicionérů a často
otázka, jak lze zabránit
i úplná absence foukání vlasů. To
padání vlasů?
vše vede k poškozování vlasové
„Padání vlasů je velmi častý
struktury. Proto se snažím při své
problém způsobený několika
práci dát každé klientce co nejvíce
faktory. Zvýšená toxicita na orinformací o správné péči, protože
ganismus, hormonální problémy,
následná domácí péče je velmi
stres, špatná péče a nezdravý
důležitá.“
Foto: Aneta Křížová životní styl, to vše přispívá výZmínila jste se o poškozerazně k padání. Důležité je najít
ní vlasové struktury. Jak „Poškozenému vlasu chybí lesk, cích jsou naopak velmi přesuše- vyvolávající faktor, vyvarovat se
tedy poznáme hodně poškoze- stálost barvy, pevnost, vlas se né. Vlasy se špatně rozčesávají ho a změnit péči o vlasy, aby se
ný vlas?
u hlavy zvýšeně mastí a na kon- a klientky si často stěžují, že padání zastavilo.“

Zpravodajství
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SMÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ PARKOVAT NA NÁMĚSTÍ? Nezaměstnaných
Na čí straně je zákon? O (ne)možnosti stání v pěší zóně se vedou TVRDÉ SPORY!

Bylo dřív vejce nebo slepice? Obdobná otázka se nyní
řeší v souvislosti s omezením počtu aut v centru města.
Lidé bydlící a podnikající na hlavním náměstí či v jeho
okolí se kvůli nemožnosti stát před svým domem cítí být
diskriminováni. Ostatní Prostějované jsou zase rádi, že
je počet aut v centru regulován existencí pěší zóny. Kdo
v ní nechá stát auto mimo parkoviště, toho strážníci pokutují. Mají na to však vždy právo? Tento problém se
nedávno opětovně probíral i na prostějovské radnici...
Prostějov/mls
Někteří lidé žijící a podnikající
v centru Prostějova tvrdí, že značka
omezující provoz v pěší zóně pro
ně neplatí. A to v žádném směru.
„Jsem přesvědčen, že strážníci dávají těmto lidem pokuty dlouhá léta
neoprávněně. Jde o to, že značka
pěší zóna je doplněna o dodatkovou
tabulku. Z ní jednoznačně vyplývá,
že na vozidla lidí žijících či podnikajících v pěší zóně se tato značka
nevztahuje,“ tvrdí Milan Svoboda,
pro něhož je problematika nejrůznějších předpisů a zákonů velkým
koníčkem.
Dle magistrátu dodatková tabulka omezuje platnost značky pouze částečně. „Zákon hovoří jasně.

V pěší zóně se po delší dobu smí stát
pouze na místech označených jako
parkoviště. Z toho je třeba vycházet.
Tento fakt musí respektovat i řidiči,
kteří do zóny mají povolený vjezd.
A tuto možnost jim na rozdíl od jiných dává právě dodatková tabule,“
argumentuje Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Expert na tuto problematiku
Milan Svoboda však s tímto výkladem nesouhlasí. „Nejde pouze
o vjezd do pěší zóny. Dodatková
tabule v přesně daných případech
zcela ruší platnost značky,“ stojí si za
svým aktivista. Z jeho výkladu zákona pak vyplývá, že příslušní lidé
se mohou po náměstí prohánět
i padesátikilometrovou rychlostí.

„To ale nikdo rozumný samozřejmě
dělat nebude,“ dodává hned vzápětí.
Městští policisté by podle Svobody
navíc měli na základě registru vozidel jednoznačně poznat, kdo má
v centru města bydliště či sídlo firmy a kdo ne. Tuto informaci by si
měli zjistit vždy, než někomu udělí
pokutu. „Pokud ji dají člověku, který má bydliště či sídlo firmy v pěší
zóně, pak takový by žádnou sankci
ve skutečnosti platit neměl,“ zdůrazňuje Milan Svoboda.
Strážníci upozorňují, že na rozdíl
od stání, vjezd do pěší zóny daným řidičům tolerují. Vozidel po
náměstí přitom dle jejich vyjádření neprojede i tak právě málo.
„Dělali jsme si statistiku, z níž vyplynulo, že se jedná až o sto sedmdesát aut denně. Všechna sem vjela
oprávněně,“ podotkl ředitel Městské
policie v Prostějově Jan Nagy, který
zopakoval, že strážníci musí dbát na
dodržování zákonů. „Pokud kdokoliv v pěší zóně stojí mimo vyhrazené
místo pro parkování, zákon porušuje,“ stojí si za svým Nagy.
Výrazné omezení provozu lidem
žijícím v centru města dlouhodobě
způsobuje potíže. „Bez auta to dnes

Platí pro všechny? Tato značka označuje začátek pěší zóny na
náměstí T. G. Masaryka i v jeho okolí. Její platnost je omezena
doplňkovou tabulí umístěnou pod ní. Vede se lítý spor o to, zda lidé
žijící a podnikající v samotném centru města (ne)musí respektovat
všechny zásady jinak platné v této zóně. Foto: archiv Večerníku
nejde. Komplikuje nám to život
v mnoha směrech. Jestli to takhle
půjde dál, tak se centrum města úplně vylidní,“ upozorňuje jeden z lidí
bydlících na Žižkově náměstí. „Pokud chcete jako řemeslník v bytě
v centru města něco opravit, musíte se neustále dívat z okna, jestli
zrovna nedostáváte botičku. Stát
s autem plným nářadí a materiálu
daleko od domu je přitom hodně
nepříjemné. Vše potřebujete ke své

práci a nosit to třeba půl kilometru
v rukách to bych nikomu nepřál,“
uvádí další z mnoha příkladů František Opavský.
Objevují se však i odlišné názory. „Jsem moc rád, že se po centru
mohu projít, aniž bych se musel
proplétat mezi stojícími a jedoucími
auty,“ vyjádřil se naopak za všechny
pěší dvaatřicetiletý Martin bydlící na
nedalekém prostějovském sídlišti.
Tak si vyberte...

PŘIBÝVÁ i v Prostějově
Olomoucký kraj/mik - V lednu
2014 celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji vzrostl oproti minulému
měsíci o téměř sedm procent na
46 404 osob bez práce. Počet hlášených volných pracovních míst
se sice zvýšil o sedmnáct procent
na celkový počet 1 295, ale to určitě není důvod k jásotu.
„K poslednímu lednovému dni
evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci celkem
46 404 uchazečů o zaměstnání,
což je nejvyšší počet od vzniku
krajského uspořádání,“ podotkl

Jaroslav Mikšaník z referátu
Trhu práce.
V průběhu ledna bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno
5 533 žadatelů o zaměstnání. Ve
srovnání s prosincem loňského roku
to bylo o 465 osob více, ale v porovnání se stejným obdobím roku 2013
zase o 432 osob méně. „Co se týká
Prostějova, tady bylo k 31. lednu
evidováno 6 761 nezaměstnaných,
což je o 306 osob více než předcházející měsíc. Jedno volné pracovní
místo připadá v průměru na jednadvacet uchazečů,“ prozradil další
konkrétní údaje
j Jaroslav Mikšaník.

údaje
j k 31. 1. 2014

1. Podíl nezaměstnaných osob v okresech,
OC kraji a v ČR k 31. 1. 2014 v %

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

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

nalistujte
stranu 21

Exkluzivní zpověď majitele domu v Kyjevské ulici aneb I MISTR HASIČ SE UTNE…
Sousedé z Prešovské ulice se shodují, že majitel v domě vařil DROGY!

Vrahovice/mik - Minulé úterý
odpoledne a v podvečer došlo ve
Vrahovicích ke dvěma požárům
v rodinných domech. Ten druhý
má podle svědectví spojitost
s výrobou drog. Policie to nechce
komentovat, nicméně tento názor
nevyvrací.
Poprvé zakokrhal červený kohout ve Vrahovicích v úterý 11.
prosince čtyři minuty před půl
třetí odpoledne. „Nahlášen nám
byl požár v Kyjevské ulici. Na
místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní hasiči
z Vrahovic a Žešova. Hasiči po
příjezdu zjistili, že hoří půdní prostor
rodinného domku. Ihned proto začali
oheň likvidovat pomocí smáčedla,
rozebrali část střešní konstrukce
a provedli přirozené odvětrání

půdních
prostor.
Závěrečný
průzkum hasiči provedli termokamerou, aby vyloučili skrytá ohniska. Při likvidačních pracích hasiči
ochlazovali i štít a střechu sousedního domu, aby zamezili rozšíření
požáru,“ popsala Večerníku rychlý
zásah hasičů Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Požár dostali hasiči pod kontrolu
zhruba za půl hodiny. Jako příčinu
vzniku požáru vyšetřovatel označil
nedbalost a výše škody byla
vyčíslena na sto tisíc korun. „Byla to
vyloženě moje chyba. Vybíral jsem
z kamen žhavý popel a nádobu
s ním jsem nechal chvíli bez dohledu v těsné blízkosti uskladněného
polystyrénu. Jako profesionálního hasiče mě mělo napadnout,
že tu hrozí nebezpečí. Bohužel,
zřejmě průvanem přeskočily jiskry
na polystyrén na půdě a bylo to.

Nejradši bych se neviděl...,“ svěřil
se Večerníku nešťastný majitel
domu Miroslav Hofman.
Mnohem větší pozdvižení vrahovických občanů ale v tentýž
den 11. února vyvolal požár
v domě v Prešovské ulici. Podle
svědeckých výpovědí, které
Večerník získal od sousedů
zhruba třicetiletého majitele
domu, v něm muž vařil drogy!
„Rovněž v úterý, ale v 17.15 hodin,
byl oznámen v pořadí již druhý
požár ve Vrahovicích. K domu
v Prešovské ulici vyjeli znovu profesionálové z Prostějova a dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova.
Na místě bylo zjištěno, že hoří byt
v prvním patře rodinného domu.
V průběhu likvidačních prací
hasiči rozebírali stropní konstrukci
a prováděli hašení požáru. Z důvodu
silného zakouření půdních prostor
rozebrali část střešní konstrukce

a provedli přirozené odvětrání
půdy. Ke konečné likvidaci požáru
došlo těsně po půl sedmé večer.
Příčina vzniku požáru a výše škody
je v šetření,“ uvedla tentokrát tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
Vladimíra Hacsiková.
Večerník se okamžitě po požáru
začal pídit po ověření informací,
které se začaly šířit Prostějovem.
Třicetiletý muž podle očitých
svědků vařil v domě drogy.
„Přistěhoval se sem před pár
lety, ten dům koupil za dva miliony. Býval to normální chlap,
poslední dobou jsem ale měla
pocit, že věčně chodí ožralý nebo
zdrogovaný. Přestože měl na
oknech žaluzie a ještě je měl polepeny igelitem, poznali jsme, že
se u něj celé noci svítí. Navíc se
k němu v noci začali sjíždět podivní lidé v drahých autech a po pár

minutých zase odjížděli. Viditelně
si k němu pro něco chodili a bylo
to několikrát za noc,“ prozradila
Večerníku jedna ze sousedek domu
v Prešovské ulici. „Soused se s tím
nijak netajil, prý se vařením pervitinu chlubil i v hospodě. A navíc
věčně smrděl kouřem. Víte, když je
někdo cítit obyčejným cigaretovým
kouřem, to já poznám, ale toto
byla určitě marihuana. Když po
uhašení požáru přijelo hned několik
policistů, ptali se nás, jestli nemáme
povědomí o tom, že se tady vařily
drogy. Policajti pak volali komusi
do Brna, aby přijel nějaký odborník
na drogy,“ svěřil se naší redakci
další ze sousedů.
Bohužel, sama policie k celému
případu opět mlčí, jako je ostatně
poslední dobou již zažitým
zvykem. „Mohu potvrdit, že případ
požáru ve Vrahovicích vyšetřujeme.
Na vaši otázku, zda se jedná

Po něm potopa. Majitel domu v Prešovské ulici po sobě nechal před
dveřmi značný nepořádek a zmizel z Vrahovic. Foto: Michal Kadlec
o podezření z nálezu varny pervitinu, nebudeme v tuto chvíli odpovídat. Věc je momentálně v šetření,“
odpověděla velmi stroze Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

Večerník se snažil kontaktovat i samotného majitele
domu v Prešovské ulici, ten ale
zanechal před domem jen značný
nepořádek a odstěhoval se za
rodiči do Šumperka... Případ
budeme i nadále sledovat.

SEBEVRAŽDA v OP „Někteří pejskaři jsou fakt HOVADA,“ zareagoval
ožívá po 10 letech...
Vícov, Prostějov/mik - V minulém čísle Večerník v pravidelné rubrice na straně 5 „Napsáno
před 10 lety“ otiskl právě stejně
tak starou reportáž o tragédii,
ke které došlo přímo v Oděvním
podniku Prostějov. Tehdy
čtyřiapadesátiletá žena z Vícova
zde skokem z okna spáchala
sebevraždu. V uplynulém týdnu
se redakci ozval manžel ženy,
který se ostře ohradil proti
prezentaci případu z února roku
2004...
Podle informací získaných před
deseti lety vyskočila žena ze
čtvrtého patra tovární budovy
a sebevraždou chtěla údajně vyřešit
své rodinné problémy. To však
dnes zásadně odmítá její manžel.
„Hodně se mě i mého syna tato
prezentace dotkla. Tehdy před de-

seti lety i minulý týden, kdy jste
tento starý případ znovu otiskli.
Moje žena nespáchala sebevraždu
kvůli rodinným problémům. Byla
psychicky nemocná a její problém spočíval v tom, že odmítala
léčení. Několik let jsme ji společně
s lékařkou přemlouvali, aby podstoupila léčbu v některém z ústavů.
Vždycky slíbila, že tak učiní, ale
nikdy se tak nestalo. Ovšem rodina
jí byla vždycky oporou,“ svěřil se
Večerníku Miloslav Vlach z Vícova. „Tenkrát jsme netušili, že i přes
psychické problémy se odhodlá
k něčemu tak hroznému. K jejímu
činu mohlo přispět i strach, že ji
propustí ze zaměstnání. Ještě jednou ale zásadně odmítám, že by
sebevraždu spáchala kvůli rodinným problémům,“ zdůraznil Miloslav Vlach.

na kauzu ostře první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Prostějov/mik
do
ěj / i - Šlápnout
Šá
jakéhokoliv lejna, to je pokaždé
věc tuze nepříjemná. Obyvatelé na sídlišti Západ by mohli
vyprávět. Obzvlášť v posledních
dnech se v jejich prostoru stále
více množí psí hovínka, v leckterých případech přímo hovna...
Situaci zaregistrovalo i vedení
města.
„Už mě nebaví se na to každý den
dívat a bát se, kam můžu stoupnout a
kam ne! Někteří lidé nejsou schopni
jít vyvenčit svého psa ani několik
metrů od svého bydliště a nechají

ho vykonat potřebu přímo před
domem, natož tak se ohnout a uklidit
po něm. Na sídlištích jsou přitom
rozmístěny odpadkové koše na tyto
exkrementy, ale oni klidně nechají
psa vykonat potřebu přímo u této nádoby, a jestli do toho někdo šlápne,
je jim už jedno. U kotelny v ulici
Cyrila Boudy je vidět největší extrém,“ napsal do redakce Večerníku
jeho pravidelný čtenář Petr Staněk
a svůj proslov doprovodil fotografiemi „místa činu“.
Lidově řečeno by se dalo říct,
že jde o hovno! A to doslova.
Jenomže toto opravdu není k smíchu, jde o vážný celospolečenský
problém. „Je vidět, že pejsci
v našem městě dobře tráví. Ale

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ na
str listu
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ze soudní síně...
Sexem si získávala pozornost okolí. Již ve třinácti letech...
Jeden z chlapců byl ODSOUZEN...

Prostějov/mls - V ošemetném
případu sexuální aféry z Čelechovic na Hané byl vyšetřován
dokonce i třináctiletý chlapec.
Pro lidi z jeho okolí to byl šok.
Například ředitelka čelechovické
školy považovala celou věc za absolutní nesmysl a výmysl dívky,
která obvinila svého kamaráda...
Celá věc dospěla až před tribunál.
Večerník byl úternímu jednání
Okresního soudu v Prostějově
naživo přítomen.

Jak vyšlo najevo, že nezletilá dívka
„práskla“ hned několik milenců.
Jeden z nich si uplynulé úterý přišel
vyslechnout i rozsudek. Přestože
vinu popíral, soud prokázal, že
k sexu mezi ním a náruživou
školačkou skutečně došlo.
„Navzdory svému věku byla dívka
sexuálně naprosto bezuzdná.
Z výpovědí psychologů vyplývá,
že si prostřednictvím sexuálních
styků získávala pozornost svého
okolí. Nicméně sex ji nijak ne-

vadil, nikdy ani neměla v úmyslu
své milence nějak obvinit. Její
vrstevníci si o ní však začali povídat, že se chová jako, mírně řečeno,
žena lehkých mravů. Z toho se
psychicky zhroutila. Teprve v psychiatrické léčebně se svěřila s tím,
k čemu došlo. Až po té bylo podáno
trestní oznámení. Z těchto důvodů
soud nemá důvod si myslet, že si
vše vymyslela. Navíc její výpověď
potvrzují i svědectví dvou kamarádek,“ zdůvodnila své rozhod-

nutí soudkyně Adéla Pluskalová,
která ovšem při stanovení výše
trestu přihlédla k řadě polehčujících
okolností.
„Jedinou přitěžující okolností je
u obžalovaného absence doznání,“
upozornila. Mladík tak ze soudní
síně odcházel s desetiměsíčním
trestem, který byl na dobu dvaceti
měsíců podmíněně odložen.
Rozsudek však dosud nenabyl
právní moci, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

vážně, je to nepříjemné, je to hnusné... Co více bych na to mohl říci,
snad jen to, že někteří majitelé psů
jsou nezodpovědní, řeknu naplno
to, co si myslí většina slušných lidí.
Ti, kteří po svém miláčkovi neuklidí, jsou prostě hovada! Omlouvám se za ten výraz, ale je to tak,“
nebral si servítky Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
A co víc, zmíněná plocha u kotelny v ulici Cyrila Boudy není
městem určena k venčení psů.
Pejskaři mají ale jen o pár desítek
metrů dál u biokoridoru Hloučela
možnost svého čtyřnohého
miláčka vyvenčit... „Víte, myslím si, že psi by mohli být venčeni

na většině ploch ve městě, ale je to
přece o lidech, jestli jsou schopni
a ochotni po nich uklidit. Musím
podotknout, že budeme muset
asi více kontrolovat a postihovat
nepořádníky,“ dodává Pospíšil.
Fotografie velkého množství
psích exkrementů jsme poslali
i řediteli společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. Martin Grepl z nich rovněž nebyl
nadšen. „Co na to říci? Z fotek
je zřejmé, že ne všichni majitelé
pejsků si uvědomují svoji povinnost plynoucí z vlastnictví pejska...,“ zamyslel se šéf společnosti,
která se stará o úklid města, tedy
i sběr psích hovínek. „Každodenní
pravidelný sběr psích exkrementů

se provádí v období od dubna do
října. Mimo toto období se dělá
jen při vhodných klimatických
podmínkách. Sběr je prováděn na
základě odsouhlaseného harmonogramu s Odborem správy a údržby
majetku města, ve kterém je město
rozděleno do pěti sektorů a každý
z těchto sektorů obsahuje vytipovaná náměstí, ulice, parky, dětská
hřiště a takzvané psí louky, které se v
určeném dni obslouží. Sektory jsou
stanoveny tak, abychom vyčistili co
největší úsek města a přitom omezili
zbytečné přejezdy,“ popisuje Martin
Grepl s tím, že v uvedeném období
pracovníci technických služeb posbírají po městě až čtyřicet kilogramů
psích výkalů.

Do Hloučele poteče odpadní
voda z jízdárny Cavalo
ZJISTILI JSME: Majitel to má povoleno

Prostějov/mik - Během uplynulého týdne volali do redakce
Večerníku rozhořčení občané,
kteří poukazovali na zásah
strážníků městské policie v biokoridoru Hloučela, k němuž
mělo dojít předminulou neděli.
Podle nich tady majitel jízdárny
Cavalo Miloslav Zajíček vykopal strouhu na odpad, jenž měl
vytékat přímo do říčky...
Večerník ale při zjišťování podrobností přišel na to, že nic
protizákonného se ze strany
majitele jízdárny nestalo, takže
občané mohou zůstat v klidu!
„V neděli devátého února
odpoledne skutečně strážníci za-

sahovali na Hloučele. Jednalo se
o nahlášený bagr, který zavazel
na cyklostezce a byl nebezpečný
pro cyklisty. Strážníci jej oblepili
výstražnou páskou a současně byl
zjištěn menší příkop vedoucí do
říčky. Strážník okrskové služby
hned v pondělí desátého února
na odboru životního prostředí
prostějovského magistrátu ale
zjistil, že pan Zajíček má všechna
potřebná povolení k tomuto činu,“
sdělila Večerníku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Tuto skutečnost nám potvrdila také
mluvčí magistrátu. „Pan Zajíček
má stavební povolení k domovní

čističce odpadních vod s odtokem
vyčištěných vod do toku Hloučely.
Je to schváleno námi i Povodím
Moravy. Domovní čistička má
certifikát k účinnosti čištění a vyhovuje současné legislativě, tedy
je vhodná k čištění odpadních
vod s následným vypouštěním do
vod povrchových,“ konstatovala
tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova Jana Gáborová.
Večerník zkontaktoval samozřejmě
i Miloslava Zajíčka, majitele jízdárny Cavalo. Ten potvrdil, že
jedná v naprostém souladu se
zákony o životním prostředí s tím,
že obsáhlejší vyjádření poskytne
do příštího vydání Večerníku!

Box, tenis
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. února 2014
Tým BC DTJ Prostějov se u slovenských „bratrů“ nenechal zahanbit
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Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2013/14

TITUL JE OPĚT BLÍŽ, BOXEŘI VYHRÁLI V DUBNICI

Tři střetnutí, tři vítězství. Bilance prostějovských
boxerů zůstává i nadále stoprocentní a po předchozích domácích výhrách nad Dubnicí a Prahou
uspěl tým kouče Petra Novotného i na jihozápadním Slovensku. V tamějším prostředí se mohl
spolehnout i na podporu vlastních fanoušků, kteří
vážili cestu autobusem, také díky jejich hlasivkám
a povzbuzování se výběru BC DTJ Prostějov podařilo otočit stav 0:4 na konečných 10:6.
Dubnica (Slovensko),
Prostějov/jim
„Děkujeme našim fanouškům.
Je to velký úspěch a velice cenná
výhra, body z Dubnice se počítají.
Některá rozhodnutí byla kontroverzní, s tím se ale musí počítat
a věděli jsme, že musíme makat
po celá tři kola. Teď se musíme
poučit z chyb a využít toho v tréninku i v zápasech,“ mohl se po
návratu z náročné a únavné bitvy
radovat Petr Novotný, jenž také
neopomněl zdůraznit podporu ze
strany Olomouckého kraje a města Prostějov.
Druhý duel čtvrtého kola se
uskuteční v náhradním termínu, pohled na aktuální tabulku
ale naznačuje, že po polovině

soutěže má právě prostějovský
oddíl nejblíže ke zlatým medailím. Ze strany Dubnice již nebezpečí nehrozí, k odvetě do Prahy
pojede Prostějov s výhrou 12:4
v zádech. Hodně může napovědět
již dohrávka v Plzni, kterou oddíly odložily z podzimního termínu
až na polovinu března.

váhová kategorie do 56kg:
Filip Barák
Norbert Kalucza
3:0 na body
Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Byl to zápas jako přes kopírák
prostějovského souboje. Dvě
kola byl lepší Barák, pak odpadl
a poslední kolo vyhrál Kalucza.

Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Tomáš předvedl svůj typický
zavalitý styl a nebezpečné švihy. Zkušeně vycházel z obrany
váhová kategorie do 60kg:
a nepřesný soupeř byl dvakrát
Patrik Velký
počítán. Po tomto zápase jsme
Hodnocení kouče
už věděli, že máme nakročeno
Hamo Aperjan
Petra Novotného:
2:1 na body „Tibora si zřejmě pamatuji z dřívějších k celkovému vítězství.“
ligových soubojů, je to houževnatý
boxer, ale Robert si to zkušeně pohlíHodnocení kouče
váhová kategorie do 91kg:
dal. Ke konci sice schytal úder a měl
Petra Novotného:
Erik Tlkanec
„Potkali se dva velcí rivalové, Patrik roztržené obočí, to už ale nehrálo roli.
Adam Kolařík
je aktuální mistrem republiky. Dvě Zvládl to pěkně technicky i takticky.“
T.K.O. Tlkanec
kola byl lepší Hamo, byla na něm
váhová kategorie do 75kg:
vidět chuť po vítězství. Možná se ale
Nikolas Hoang
Hodnocení kouče
nakonec projevil chybějící rytmus,
Petra Novotného:
protože si tady moc nezaboxuje.“
Vladimír Lengál
1:2 na body „Tlkanec patří ke špičce a je to
váhová kategorie do 64kg:
nová boxerská hvězda, v lize ješMário Zábojník
Hodnocení kouče P. Novotného: tě nenašel rovnocenného soupeře.
Miroslav Šerban „Hoang byl silný a Láďa musel jít Má talent, údery i vůli, je velmi
1:2 na body o hmotnost výš než na republice, bojovný. Protože byl Vasil Ducár
navíc se projevil tréninkový deficit. nemocný, nasadili jsme teprve
Zvládl to ale skvěle a bojovností zví- dvacetiletého Adama Kolaříka.
Hodnocení kouče
tězil. Bylo to sice velké překvapení, Byl nebezpečný a klobouk dolů
Petra Novotného:
před ním, potřebuje ale ještě do„Nepřekvapilo mě, že oproti ale zasloužený výsledek.“
zrát a nabrat sílu. Byl to duel naprvnímu souboji nasadili Mária
váhová kategorie do 81kg: horu dolů až do vyčerpání, šance
o hmotnost níže, ve 'čtyřiašedesátce'
Ján Džanaj tam byla, ale ve třetím kole chytil
byl už v Praze a očekával jsem to
i proti nám. Míra si to ale odmakal
Tomáš Bezvoda úder a padl. Vstal včas, ale rozhodčí to ukončili.“
a zaslouženě vyhrál všechna tři kola.
1:2 na body
Pěkně o to zabojoval.“
Logicky tak domácí boxer vyhrál.
Norbert se do toho nemohl dostat,
byl na tom sice dobře fyzicky, ale
to nestačilo.“

4. kolo extraligy boxu
BC DUBNICA NAD VÁHOM
BC DTJ PROSTĚJOV

váhová kategorie do 69kg:
Tibor Kružel
Robert Bilík
0:3 na body

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

váhová kategorie nad 91 kg:
Matúš Macka
Bernard Ištván
T.K.O. Ištván

Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Ištván si konečně zaboxoval.
Soupeř nebyl špatný, ale naše maďarská posila předvedla um a zkušenosti a ukázala parádní kousky.
Domácí trenéři pak svého svěřence stáhli před třetím kolem.“

Češky postoupily přes Španělsko a zahrají si semifinále

6:10
Průběh utkání: 2:0, 4:0, 4:2, 4:4, 4:6, 4:8, 6:8, 6:10
Rozhodčí: Němeček - Gaspar, Duraj, Strnad, Šimon

VÝSLEDKY ZÁPASŮ:
do 56 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:
do 69 kg:
do 75 kg:
do 81 kg:
do 91 kg:
nad 91 kg:

Filip Barák – Norbert Kalucza
Patrik Velký – Hamo Aperjan
Mário Zábojník – Miroslav Šerban
Tibor Kružel – Robert Bilík
Nikolas Hoang – Vladimír Lengál
Ján Džanaj – Tomáš Bezvoda
Erik Tlkanec – Adam Kolařík
Matúš Macka – Bernard Ištván

3:0 na body
2:1 na body
1:2 na body
0:3 na body
1:2 na body
1:2 na body
T.K.O. Tlkanec
T.K.O. Ištván

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
4. kolo (15. a 16. února): BC Dubnica nad Váhom – BC DTJ Prostějov
6:10, Chimera Plzeň – BC Big Board Praha odloženo.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. BC DTJ Prostějov
2. BC BigBoard Praha
3. Chimera Fighters Plzeň
4. BC Dubnica nad Váhom

3
3
2
4

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
1
3

36:12
26:22
12:20
22:42

6
4
1
1

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 3. kola (15., nebo 16. března): Chimera Plzeň – BC DTJ
Prostějov.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Cetkovská si vyšlápla

UZDRAVENÁ LUCIE ŠAFÁŘOVÁ na světovou trojku Li Na
pomohla k postupu ve Fed Cupu

Sevilla (Španělsko), Prostějov/lv,
pk - Pošesté za sebou si tenistky
České republiky zahrají semifinále Fed Cupu. Po třídenním
martýriu porazily Španělsko
3:2, když důležitý bod získala za
stavu 1:2 prostějovská tenistka
Lucie Šafářová. Samotný čtvrtfinálový zápas byl kvůli počasí
několikrát přerušen a vedení
české výpravy dokonce zvažovalo, že z dějiště zápasu na protest
kvůli špatnému pořadatelství
odcestuje. Nakonec ale vyhrál
bojovný duch našich děvčat.
V oslabené sestavě bez jedničky
Petry Kvitové se prokousaly přes
přetěžké úvodní klání, a to je jen
a jen dobře.
„Jsem rád, že jsme vyhráli. Postoupili jsme, protože máme vyrovnaný
tým. Bylo to těžké v tom, že se nám
rozpadl základ, ale přesto byla velká šance vyhrát, což se naplnilo,“
radoval se z postupu nehrající kapitán fedcupového výběru žen ČR
Petr Pála.
Celé utkání bylo roztažené do tří
dnů. Nejprve své utkání v první
hrací den (sobota 8. února) prohrála
Záhlavová-Strýcová, o vyrovnání
se postarala Zakopalová, která už
však začala až v neděli 9. února,
aby své utkání dohrála až v pondělí 10. února, kdy nastupovala na
kurt za příznivého stavu 6:3 a 2:0.
Dobře rozehraný duel ale ztratila,
naštěstí ve třetím dějství se opět
našla a po hladké výhře 6:1 získala
první bod českého celku. Následně
ovšem česká jednička tohoto duelu nestačila na Suárezovou, byť
vyhrála první sadu. Na 2:2 naštěstí srovnala Šafářová, která vstala
z postele a ve třech setech přetlačila Solerovou. Vítězství zajistil
českému týmu nově utvořený pár

ŠPANĚLSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

2:3

Má srdce. Přestože ji kosila
nemoc, Šafářová nakonec hrála.
Foto: Česká sportovní/P.Lebeda
Záhlavová-Strýcová - Hlaváčková
ve čtyřhře.
Rozhodující utkání už na vlastní oči
neviděla dvojice Zakopalová se Šafářovou. Obě tenistky si po svých
zápasech rychle zabalily a spěchaly
na letadlo. Nejprve privátním spojem do Madridu a následně linkou
do katarského Dauhá na turnaj
WTA. Kdyby nepřijely, zaplatila
by každá pokutu 7500 dolarů. „Ať
to vítězně dotáhneme, když už se to
utkání takhle protáhlo,“ přála si ještě před deblem Šafářová. Její přání
se vyplnilo...
„Pro všechny to bylo strašně náročné. Ohromně si cením přístupu všech hráček. Ukázaly, jak se
bojuje za národní tým,“ vysekl tenistkám poklonu Pála.
O postup do finále se české vítězky Fed Cupu z let 2011 a 2012
střetnou 19. a 20. dubna doma s
obhájkyněmi titulu Italkami, které
porazily Američanky.

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Suárezová - Záhlavová-Strýcová
6:1, 6:4
Torrová - Zakopalová
3:6, 6:2, 1:6
Suárezová - Zakopalová
1:6, 6:3, 6:3
Solerová - Šafářová
6:4, 1:6, 3:6
Suárezová, Solerová - Hlaváčková, Záhlavová-Strýcová
6:7, 3:6.

OČIMA BOSSE

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zvítězitt
v takových podmínkách, které osobně nepamatuji, a jsou dle mého názoru naprosto neregulérní. Chlad, déšť, vítr po cely týden, dvorec
bez osvětlení a hala vzdálená více jak tři sta
kilometrů. To je opravdu výborná práce ITF v
únoru v Evropě. Také si povšimněte toho, že v národních týmech mnoha zemí jako jsou například Rusko, Itálie, Srbsko, USA nehrály zdaleka
nejlepší hráčky těchto výběrů, což po našich zkušenostech ve Španělsku
ani není divu... Náš tým si proto zaslouží opravdu velký obdiv!
Z našich holek potvrdila Klára Zakopalová výbornou formu a ukázala, že může být platnou hráčkou týmu. Lucie Šafářová zase dokázala
zvládnout náročný zápas i přes herní výpadek a doléčující nachlazení.
Nakonec se potvrdilo, že naše deblistky patří opravdu do světové špičky
a dokážou zahrát v rozhodujících chvílích i v obměněné sestavě.
Semifinálový domácí zápas s Itálií o třetím dubnovém víkendu vidím nadějně...(úsměv) Myslím, že v kompletním složení máme tým, který si opět
může zahrát finále. O místě zápasu bude rozhodnuto do konce února.“
Miroslav ČERNOŠEK,
majitel agentury Česká sportovní a.s.,
která zajišťuje zápasy daviscupových a fedcupových týmů ČR
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Prší. Mokrý zápas prožily tenistky, takto se L. Brr, zima. Čeští fanoušci se ve Španělsku moc Zvládly to. Z nutnosti složený pár Hlaváčková
Šafářová schovávala před deštěm pod ručník. neohřáli a deštník byl důležitou součástí výbavy. - Záhlavová-Strýcová vyhrál rozhodující čtyřhru.

Dauhá (Katar), Memphis (USA), Prostějov/lv Výraznou stopu zanechaly prostějovské tenistky na
špičkově obsazeném turnaji v katarském Dauhá.
Hned dvě členky TK Agrofert se blýskly postupem do
čtvrtfinále. Senzací byl především počin Petry Cetkovské,
která porazila třetí hráčku světa a vítězku nedávného
Australian Open Li Na z Číny. Na první čtvrtfinále
v kariéře si naopak ještě musí počkat Jiří Veselý, který
postoupil v americkém Memphisu alespoň přes jedno
kolo. O úspěchu Tomáše Berdycha v nizozemském
Rotterdamu si můžete přečíst na jiném místě této strany.
Dvě Hanačky ve čtvrtfinále
Petra Cetkovská mezi nejlepších
osm hráček postoupila poprvé
od roku 2012. Jak již bylo zmíněno, na cestě za čtvrtfinálovým
úspěchem dokázala porazit především Li Na, vítězku Australian
Open 2014. Nejvýše nasazenou
tenistku zdolala 7:6, 2:6, 6:4
a ukončila tím její sérii třinácti vítězných zápasů. Cetkovská, které před turnajem patřilo až 134.
místo, přitom musela do hlavní
soutěže projít z kvalifikace. „Je
to úžasné vítězství, které mi dodá
hodně sebevědomí. Výkon byl
výborný, dokázala jsem uspět,
i když v poslední sadě soupeřka
vedla 3:1,“ radovala se prostějovská tenistka. Náročný program se
podepsal pod výsledek dalšího
utkání, v němž Cetkovská prohrála 1:6, 0:6 s Němkou Kerberovou.

Kristen Flipkensová. Přestože se
prostějovské hráčce moc nevěřilo, do další fáze postoupila po
výsledku 5:7, 6:4 a 6:4. V následujícím utkání Šafářová zvítězila
nad Číňankou Pcheng Šuaj 6:2,
5:7 a po nemoci vyhrála třetí
utkání ve třech dnech. Prohrála
až ve zmíněném „sestrovražedném“ souboji s Kvitovou. „Utkání bylo strašně těžké, ale chyběl
mi kousek. Celkově jsem ale
s výkonem na turnaji spokojená.
Potřebnou energii mi dodávala
rodina, která byla v Dauhá se
„Nedokázala jsem zopakovat pomnou,“ poznamenala Šafářová.
slední výkony. Přesto čtvrtfinále
beru jako velký úspěch,“ řekla
Veselý na čtvrtfinále
Cetkovská.
nedosáhl
Mezi nejlepších osm se dostala
rovněž Petra Kvitová. Česká jed- Prvního čtvrtfinále v kariéře na
nička v Kataru nejprve vyřadila okruhu ATP se Jiří Veselý ještě
Venus Williamsovou a v osmi- nedočkal. Na turnaji v americfinále oddílovou kolegyni Lucii kém Memphisu sice český hráč
Šafářovou. Po nemoci, kvůli níž porazil v prvním kole turnaje
musela vynechat Fed Cup, se 6:3, 6:2 pátého nasazeného hráče
vrátila ve slušné formě a prohrála loňského semifinalistu Marinka
až se Srbkou Jankovičonou 1:6, Matosevice z Austrálie, čímž
3:6. „Odehrála jsem těžké zápasy. se těšil z druhého vítězství na
S Venus, Luckou i Jelenou, která okruhu. V následném osmifinále
zkrátka byla lepší. Jedu dál,“ pro- ale nestačil na Američana Jacka
Stocka. Veselý prohrál hladce
hlásila po turnaji Kvitová.
2:6, 1:6 za sedmdesát minut,
Šafářová prohrála
když hned pětkrát ztratil svůj
s kamarádkou
servis. „Utkání mi vůbec nevyPo náročném přesunu z dějiště šlo. Nemá smysl se v tom hrabat.
čtvrtfinále Fed Cupu čekala na Musím zapomenout a připravit
turnaji v Dauhá Lucii Šafářovou se na další turnaj,“ řekl Veselý po
turnajová šestnáctka Belgičanka porážce.

SKVĚLÝ TOMÁŠ BERDYCH! Vyhrál
v Rotterdamu a postoupil na šesté místo

Rotterdam (Nizozemí),
( i
í) Prostěě
jov/lv - Poprvé v letošní sezoně
se Tomáš Berdych probojoval do
finále tenisového turnaje, a hned
z toho bylo celkové vítězství! Na
silně obsazeném podniku v nizozemském Rotterdamu nenašel
přemožitele, a získal již devátý
titul v kariéře. Během turnaje navíc ztratil jediný set. „Byl
to nádherný týden,“ prohlásil
s úsměvem Berdych, který se
v novém vydání žebříčku ATP
posune na šestou pozici.
V úvodním klání si nejlepší český
tenista poradil bez větších problémů
s Italem Seppim a dobrou formu
potvrdil také v duelu druhého kola
proti Francouzovi Mahutovi. Oba
hráči se přitom utkali popáté v kariéře a popáté se radoval Berdych. „Od

začátku turnaje jsem se cítil dobře
a snažil se předvádět svoji hru. Šel
jsem výhrám naproti,“ komentoval
své úvodní zápasy hráč prostějovského TK Agrofert.
Velkým herním testem bylo pro
Berdycha čtvrtfinále, v němž byl
jeho soupeřem Janowicz. Polský
bombardér se dlouho opíral o svůj
servis a získal první sadu v dramatické zkrácené hře. V dalším průběhu utkání už ale byl lepší český
hráč, který dokonale využil deseti
dvojchyb protivníka, a slavil zasloužený úspěch. „Především psychicky
to bylo náročné utkání, po dvou lehčích duelech mě čekal hodně těžký
soupeř. Využil jsem své zkušenosti,
kterých mám přece jen víc, než Janowicz,“ komentoval své čtvrtfinálové vystoupení tu chvíli ještě sedmý hráč světového žebříčku ATP,
který v zápase udělal pouze patnáct
nevynucených chyb.

Nasazená trojka rotterdamského turnaje se dobře vyspala i na semifinále
s Lotyšem Gulbisem. Berdychův
soupeř v průběhu zápasu uhrál
pouze pět her a předvedl celou řadu
úderů. Český tenista toho dokázal
využít. „Hrál jsem v klidu a byl koncentrovanější. To byl mezi námi největší rozdíl. Rozhodně to ale nebylo
tak snadné, jak ukazuje výsledek,“
uvedla česká tenisová jednička.
V posledním utkání s Čiličem si
zpočátku soupeři vzali servis, brejk
jak první udržel Berdych. Za stavu
4:3 navýšil svůj náskok čistou hrou a
svoji šanci nepustil. Hned na začátku
druhé sady český tenista opět prolomil Čiličovo podání. To samé se
mu povedlo také v sedmé hře, kdy
upravil průběžné skóre na 5:2. Své
představení vzápětí ukončil čistou hrou a proměnil hned první
mečbol a ukončil šestnáctiměsíční
čekání na turnajový titul.

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

František Smutný
10. 2. 2014 50 cm 4,55 kg
Čelechovice na Hané

Prostějov/peh - Děti z prostějovské
Základní školy Dr. Horáka
reprezentují nejen sportem! Již
po několikáté totiž vyrazily potěšit
klienty Domu s pečovatelskou
službou na ulici Polišenského 3
v Prostějově.
Žáci ZŠ Dr. Horáka ani letos nezahálí. Uprostřed minulého týdne,
konkrétně ve středu 12. února, pod
vedením paní učitelky Kamily Francové a paní vychovatelky Andrey
Nejezchlebové vyrazili tamní žáci
do Domu s pečovatelskou službou
na Polišenského ulici, aby se pochlubili seniorům s nejnovějším divadelním a tanečním představením. Na
programu byla pohádka O Šípkové
Růžence a taneční vystoupení
v nefalšovaném country stylu.
Děvčata a chlapci z dramatického

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!

Štěpán Trávníček
9. 2. 2014 52 cm 4,20 kg
Pustiměř

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

A GRATULUJEME!!!

Barbora Kolaříková
9. 2. 2014 52 cm 3,65 kg
Olomouc

Tobias Grim
10. 2. 2014 51 cm 3,35 kg
Prostějov

Miroslav Zelinka
9. 2. 2014 53 cm 4,45 kg
Prostějov

Ve ZLATÉ BRÁNĚ se točilo
valentýnským kolem štěstí

Pro zamilované. Hostesky rozdávaly i sladká srdíčka dvo- Točilo se o dárek. Štěstí zkoušely v pátek ve Zlaté bráně
Foto: Michal Kadlec
jicím, které se netajily svojí náklonností. Foto: Michal Kadlec i ty nejmenší zákaznice.
Prostějov/mik - Zajímavé zpestření „Pro naše zákazníky jsme připravili mezi třetí a pátou hodinou odpoledsvátečního nákupu připravilo tři úrovně cen, které darovali ob- ní. A samozřejmě pamatujeme i na
vedení obchodního domu Zlatá chodní nájemci Zlaté brány. Každý dnešního Valentýna, takže srdíčka od
brána uplynulý pátek na svatého z příchozích, který kromě v super- nás dostanou zamilované páry. Jak to
Valentýna. Každý, kdo v novém marketu Billa zakoupil zboží nad poznáme? Ale poznáme...,“ ujistila
„obchoďáku“ pořídil nákup nad dvě stě korun, si může na kole štěstí Večerník přímo na místě manažerka
dvě stovky, mohl si vytočit na kole vytočit hodně zajímavé ceny. Ty Zlaté brány v Prostějově, která si však
obdrží všichni, kdo přijde zkusit štěstí nepřála být jmenována.
štěstí zajímavý dáreček...
INZERCE

Jako na divokém Západě. Členové tanečního kroužku ZŠ Dr. Horáka předvedli country taneční vystoupení, jak má být.
Foto: archiv ZŠ Dr. Horáka
a tanečního kroužku rozhodně nejsou ve vystupování před početným
publikem žádnými nováčky. Jejich
představení měly možnost zhlédnout

Šípková Růženka. Záchraně spící krásky přihlížela desítka seniorů z Domu
s pečovatelskou službou na Polišenského ulici. Foto: archiv ZŠ Dr. Horáka

už i děti z deseti okolních mateřských
škol a také rodiče při Dni otevřených
dveří a tradičním školním jarmarku.
„Jsem moc ráda, že tu máme tak
šikovné děti a současně učitelky, které
jsou schopné s dětmi připravit tak
pěkný program. Na naší škole máme
velký výběr kroužků, takže si všichni
můžou vybrat dle svého zájmu,“
pochvaluje si Jindřiška Marková,
zástupkyně ředitele školy.
O tom, že se vystoupení dětí ze
ZŠ Dr. Horáka seniorům z Domu
s pečovatelskou službou líbilo,
svědčily jejich rozesmáté tváře.
A tak malí herci odcházeli domů
s úsměvem, sladkou odměnou
a poděkováním za vzornou reprezentaci své školy. „Je nade všechnu pochybnost jasné, že toto vystoupení určitě
nebylo poslední,“ dodala Marková.

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ PROSTĚJOV

se na KALIBR CUPu mezi kadeřníky neztratila
Prostějov/red - Ve čtvrtek 6. února 2014 proběhla
v Lanškrouně již tradiční celorepubliková soutěž
žáků kadeřnických oborů Kalibr cup 2014. V konkurenci dvaačtyřiceti soutěžících se vyslanci Střední
školy automobilní v Prostějově neztratili.
Žákyně Kateřina Sosíková (tvůrce účesu) s modelkou
Sabinou Švarcovou skončili na 19. místě a Kateřina
Mádrová (tvůrce účesu) s modelkou Zuzanou Malečkovou se umístili na 9. místě.

„Tato umístění považujeme za velký úspěch, zvláště
přihlédneme-li ke krátké tradici výuky oboru Kadeřník
na naší škole. Děkujeme žákům a učitelkám odborného
výcviku za dosažený úspěch a držíme palce dvojici Kateřina Mádrová a Zuzana Malečková, které postoupily
do užšího kola v Praze,“ píše se ve zprávě vedení Střední
školy automobilní v Prostějově.

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka –
pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo 109.
Také v tomto roce pořádá ZO
SPCCH v ČR Prostějov zájezdy:
18. června 2014 - Pštrosí farma
Doubravice nad Svitavou, 3. září
2014 - Zahradní galerie Děda Praděda v Jiříkově, 1. října 2014 - zájezd do Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte na shora
uvedené adrese v úřední dny.
TJ SOKOL ČECHOVICE oddíl kopené pořádá: VELKÉ
SPORTOVNÍ PLESY
v sobotu 1.3.2014 v Sokolovně. Zahájení 20.00 hod. hraje
k tanci a poslechu 1.3. NOVIOS P.Kožnárka. Srdečně zvou
pořadatelé. Tel.: 607 719 389

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na TJ SOKOL ČECHOVIadrese: Kostelecká 17, Prostějov. CE oddíl kopané ve spolupráci
s MŠ a ZŠ Čechovice pořáICM Prostějov,
dají DĚTSKÝ KARNEVAL
Komenského 17, Prostějov
2. 3 .2014 v Sokolovně. Začátek
V průběhu jarních prázdnin, tj. akce od 14.00 hod. Vstupen17.-21. února 2014 bude mít ICM ky lze zakoupit od 24. 2. do
Prostějov prázdninovou otevírací 28.2.2014 v MŠ Čechovice.
dobu od 10.00 do 16.00 hodin.
Výroční členská schůze,
MUZEUM A GALERIE
Zahrádkáři Pv 1 Město, ul. DaV PROSTĚJOVĚ
liborka 3, Prostějov se koná ve
Od 18. února se koná tématická čtvrtek 20. února v 15:00 hodin.
výstava „Jak žily děti na zámku“
Zvême vás všeckê na náš bál.
Semtamník SONS
Bôde 22. února 2014 v kostepondělí 17. února od 14.30 do lecké sokolovně, začne o osmi
15.30 hodin - Rehabilitační cvi- hodinách večir. Všeckê vás zvó
čení pro posílení tělesné kondice hanáci ze sóborô Kosíř.
a zraku středa 19. února od
14.00 hodin - beseda s Měst- Svaz tělesně postižených v ČR,
skou Policií „Bezpečnost obča- o.s., místní organizace v Prostěnů“. Témata: podomní prodej, jově, Kostelecká 17 pořádá dne
ochrana před násilníky, zásady 18. 2.2014 ve 14.00 hod. členbezpečného chování, základní skou schůzi, která se koná v Nápravidla chodců, cyklostezky rodním domě, Vojáčkovo nám.1.
a jejich nebezpečné úseky.
čtvrtek 20. února od 8.00 do Český zahrádkářský svaz
11.00 hodin - Tvoření z keramic- ZO Vrahovice – Kelčice XII.
ké hlíny
ROČNÍK soutěže o nejlepší
domácí pálenku „VRANOVKlub přátel ZŠ a MŠ Určice SKÁ ŠTAMPRLA“ v restauvás zve na společenský ples, raci U TOMA v Kelčicích
který se koná
v sobotu v sobotu 8. března 2014 od
1. března 2014 ve 20.00 hod. 15.00 hodin. Soutěžní vzorky
v místní sokolovně. K tanci budou příjímány již ve čtvrtek
a poslechu hraje hudební sku- 20. února od 17 do 20 hodin a
pina NO-PROBLEM. Re- v pátek 21. února od 16 do 20
zervace na tel. 582 357 136, hodin v hostinci "Pod Kašta736 438 911
ny" ve Vranovcích.

V Tylově ulici bude 100 parkovacích míst
Prostějov/red - Statutární město Prostějov obdrželo dotaz,
jakým způsobem bude probíhat rekonstrukce komunikace
v ulici Tylova a okolí. Přinášíme proto základní informace
P„V rámci rekonstrukce bude
stávající počet zhruba šedesáti
parkovacích míst navýšen na
stovku parkovacích míst. Rekonstrukce zahrnuje úpravu
chodníků, komunikací, parkovišť, osazení nových odpadkových košů a laviček, veřejného osvětlení a dále úpravy

a doplnění zeleně. Dojde také
ke zvýšení bezpečnosti dopravy, osvětlí se přechody pro
chodce a zabudují se do vozovky zpomalovací pásy. Dále
budou provedena i opatření pro
osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Dojde také
ke zvýšení požární bezpečnosti,
vybudují se vhodné přístupové
a nástupní plochy,“ popsal blíže
chystající se rekonstrukci v Tylově ulici Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Mojmír Zelený 1963
Brno
Miluše Ošlejšková 1953 Vrahovice
Ing. Zdeněk Lošťák 1957 Plumlov
Jaroslav Procházka 1939
Brodek u Prostějova
Josef Krátký 1940
Otaslavice
František Sekanina 1924 Drahany
František Šnévajs 1931
Ptenský Dvorek

Božena Smutná 1954
Čelčice
Anna Kouřilová 1921
Bedihošť
Bohuslava Baronová 1926
Ohrozim
Margita Tesařová 1927 Vřesovice
Jiří Zeman 1937
Prostějov
Rostislav Čepl 1956
Konice
Věra Čechová 1953
Prostějov
Anežka Pitelová 1926
Vyškov

TIP Večerníku

KINO METRO 70

BABOVŘESKY 2

KDY: čtvrtek 20. února v 17:30 hodin
KDE: Kino Metro 70, Školní 1, Prostějov
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan
Dolanský, Veronika Žilková, Martin Stropnický
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici, která
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist,
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž
se někteří i najdou.
Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna
Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby
tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou vnučku, šikovně ji narafičit sportovcům do cesty - třeba se
jí nějaký všimne a holka udělá terno. Nevydrží
a pochlubí se svým nápadem ostatním babkám.
Zápletka se dále točí okolo pomsty HoráčkoFoto: internet
vé starostovi Stehlíkovi, kvůli kterému musela
opustit místo tajemnice na místním úřadě. Do a právě díky tomu se odehrává spousta humorvesnice přichází kontrolor z „kraje“ a netuší, ných situací. A nad tím vším bdí mladý farář
co tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit s trochu netradičním a dvojsmyslným jménem...
OV KSČM Prostějov zve občany na besedu s poslancem Dr.
Josefem Neklem na téma "Aktuální otázky současnosti", která se
koná 24. února od 14.00 v zasedacím sále OV KSČM Prostějov,
Lidická 35.
CÍRKEVNÍ RESTITUCE,
ANO či NE? Přednášku na toto
téma s následnou diskuzí přednese pan ThDr. Daniel Vícha,
farář v Karviné, v Přednáškovém sále Městského divadla
v Prostějově ve středu 26. února
2014 v 17:00 hod. Případné dotazy volejte na tel.: 733 420 420
Muzeum a Galerie v Prostějově, příspěvková organizace,
astronomické oddělení Lidová
hvězdárna pořádá vernisáž výstavy „Neuvěřitelné možnosti
současné amatérské astrofotografie“ , která se koná v sobotu
22. února 2014 v 16.00 hodin.
Vstup volný

MC Cipísek
Kurz efektivního rodičovství
pro pokročilé - dle rozpisu
pro nahlášené.
Individuální
psychologické poradenství - poradenství
s psy- choložkou dle objednání
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 do 17
hodin. Na tyto herny není nutné
se hlásit předem.
Na všechny programy MC
Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů přihlásit
předem.

Domovní
správa, s.r.o
HODINOVÉ BRUSLENÍ

PRO VEŘEJNOST
pondělí 17.2. 10.00 - 11.00 hodin
15.15 - 16.15 hodin
úterý 18.2. 11.45 - 12.45 hodin
16.45 - 17.45 hodin
středa 19.2. 11.00 - 12.00 hodin
čtvrtek 20.2. 11.30 - 12.30 hodin
16.45 - 17.45 hodin

Kulturní klub Určice ve spolupráci s Obecním úřadem Určice
pořádá v neděli 23. února 2014
DĚTSKÝ KARNEVAL od
15:00 hod. v místní sokolovně
v Určicích. Vstupné dobrovolné.

sobota 22. února
15:00 Naše Karkulka
pásmo pohádek
17:30 Příběh Kmotra
české filmové drama
20:00 Příběh Kmotra

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pátek 21. února
19:00 ŘEK ZORBA

APOLLO 13
pátek 21. února
20:00 ZRNÍ
sobota 22. února
21:00 Birthday Party with
The High Corporation

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 17. 2. DO 23. 2. 2014

TELEFON 582 344 130

VERNISÁŽ VÝSTAVY: astrofotografií Mgr. Karla a Martina Bůnových „KRÁSY NOČNÍ OBLOHY - NEUVĚŘITELNÉ MOŽNOSTI SOUČASNÉ AMATÉRSKÉ ASTROFOTOGRAFIE“ proběhne v sobotu v 16:00 hodin. Vstup volný.
POZOROVÁNÍ SLUNCE: se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: ooblohy se koná v pondělí
a v pátek v 18:30 hodin. Dále je večerní oblohu možné pozorovat
ve středu v 17:30 hodin. V případě špatného počasí je připraven
náhradní program. Vstupné 20 Kč.
PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ: každý všední
den v 10:00 hodin dětské astronomické pořady. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA: v 15:30 hodin uvádíme pohádku
MĚSÍC U KREJČÍHO. Vstupné 20 Kč.

pátek 21.2. 14.30 - 15.30 hodin
sobota 22.2. 14.45 - 15.45 hodin
neděle 23.2. 17.30 - 18.30 hodin

dalších 163 milionů na rozvoj cestovního ruchu
zat přímý dopad na cestovní ruch
a vliv na zvýšení počtu návštěvníků v území. Koncem listopadu
se na Úřadu Regionální rady sešlo
celkem devětadvacet projektových
žádostí a ke schválení jich finálně bylo doporučeno dvacet, které
v součtu získají dotaci v celkové
výši 163 milionů korun. O dotaci
z ROP Střední Morava se rozdělí
čtrnáct žadatelů z Olomouckého
kraje, kteří předložili projekty za
108 milionů korun a šest žadatelů
ze Zlínského kraje, kteří se uchá-

KULTURNÍ KLUB DUHA

víceúčelová hala - zimní stadion

Do měst a obcí Olomouckého kraje putuje
Olomoucký kraj/red - Dvacítka
projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém
a Zlínském kraji ve středu dostala od Výboru Regionální rady
zelenou pro jejich realizaci. ROP
Střední Morava rozdělí mezi
schválené projekty krajů, měst,
obcí a neziskových organizací
celkem 163 milionů korun.
Výzva určená pro veřejný sektor
byla vyhlášena na podzim předešlého roku a obsahovala podmínku,
že předložené projekty musí proká-

pondělí 17. února
17:30 Něžné vlny
česká komedie
20:00 Životní šance
britská komedie
úterý 18. února
17:30 Něžné vlny
20:00 Životní šance
středa 19. února
17:30 Životní šance
20:00 Něžné vlny
čtvrtek 20. února
17:30 Babovřesky 2
česká komedie
20:00 Babovřesky 2
pátek 21. února
17:30 Babovřesky 2
20:00 Babovřesky 2
sobota 22. února
15:30 Bella a Sebastián
francouzský rodinný film
17:30 Babovřesky 2
20:00 Babovřesky 2
neděle 23. února
15:30 Bella a Sebastián
17:30 Babovřesky 2
20:00 Babovřesky 2

zí o pětapadesát milionů korun.
V rámci Prostějovska přihlásili své
projekty například město Plumlov
v souvislosti s výstavbou cyklostezky okolo přehrady, a také obec
Dobromilice na rekonstrukci budovy zdejšího regionálního muzea.
V oblasti cestovního ruchu již bylo
v Olomouckém a Zlínském kraji
z dotací ROP Střední Morava podpořeno 211 projektů za více než 2,5 miliardy korun. Investice do cestovního
ruchu s sebou přinesly i vznik více
než 1 300 nových pracovních míst.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
21.2 Fotbalový ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
Fotbalový klub Relax
22.2 Poslední leč
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
VLS Plumlov
22.2 Maškarní bál
Sokolovna Smržice
Smržice
obec Smržice
22.2 Společenský ples KSČM
Restaurace U Tří bříz
Prostějov
OV KSČM Prostějov
23.2 Dětské Šibřinky
Sokolovna Kralice
Kralice
TJ Sokol Kralice

Známe výherce
soutěže s GeoSpy

Prostějov/red - V minulém vydání Večerníku jsme se vás
ptali, u které obce na Prostějovsku havaroval v roce 1988
MiG-21U? Správná odpověď je, že to byla obec Buková.
Z nich jsme vylosovali pět výherců. Těmi se stali Radim Dedek ze Seloutek, Jitka Vlachová z Horního Štěpánova, Eva
Pořízková z Bukové, Alena Soldánová z Plumlova a Lubomír Daněk z Prostějova.
Všichni výše zmínění výherci získávají roční profesionální
licenci ve hře GeoSpy. Stačí, když zkontaktují Janu Hrotekovou a to na emailu geospy@geospy.org nebo pracovni.
jana@seznam.cz .
Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme. Výhercům gratulujeme!

nalistujte stranu 21

Rozloučíme se...
Pondělí 17. února 2014
Marie Knichalová 1932 Dětkovice
Středa 19. února 2014
Josef Svoboda 1949 Vrahovice
Libuše Krátká 1934 Malé Hradisko
Pátek 21. února 2014
František Křížek 1945 Vrbátky
Věruška Nováková 1925 Prostějov
Sobota 22. února 2014
Ludmila Letochová 1918 Žešov

11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
10.15 hod Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
13.00 kostel Žešov

www.vecernikpv.cz

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Otaslavice
Dne: 5 .3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Otaslavice ve sm. od Dobrochova po č. 367, 368, od č.527
po č.539 a 929, celé Zahrady vč.
MŠ, po č.530, 456 až č.405, ve
směru od Vincencova po č.193 a

198, 301, 308, 313, 1795, 913A
Obec: Pivín- Bajajka
Dne: 5. 3. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celá
osada Bajajka
Obec: Víceměřice
Dne: 6. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Víceměřice od č.81 po konec obce směr Němčice.
Obce: Pivín
Dne: 7. 3. 2014 od 7:30 do 15:30
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: Mostkovice
Dne: 7. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celá
ulice Kukov.
Obec: Zdětín
Dne: 7. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Zdětín ve směru od
Lešan po č.122 a 99, dále sm.
č.53, 42, 41a č.63, celý vývod
směr č. 110
E.ON Česká republika, s.r.o.

Tady to bylo. Pomníček se jmény obou pilotů, kteří zahynuli při
havárii MIG-21U, se nachází nedaleko obce Buková.
Foto: www.geospy.org
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Exkluzivní interview s bývalým předsedou Městského národního výboru v Prostějově, který i dnes zůstává komunistou

„NA SPRÁVĚ MĚSTA SE PODÍLELO PŘES DVA A PŮL TISÍCE LIDÍ, TAK JAKÁPAK TOTALITA?“
Josef Šišma se postavil proti okupaci v srpnu 1968, sametovou revoluci ale považuje za podvod...
Uherské Hradiště - Když současný prostějovský zastupitel Josef Augustin Večerníku zprostředkoval rozhovor
s dvaadevadesátiletým Josefem Šišmou, kladli jsme si nejprve otázku, co současným lidem může zpověď bývalého
předsedy Městského národního výboru v Prostějově mezi
léty 1956 až 1960 vůbec dát. Rádi jsme ale nabídku přijali
a nelitovali ani dlouhé cesty do Uherského Hradiště, kde
v současnosti neustále přesvědčený komunista žije se svojí druhou ženou. Tříhodinový rozhovor s tímto vitálním důchodcem nás vrátil do Prostějova před šedesáti roky zpátky. Pochopitelně došlo i na témata socialismu a komunistické totality. Jenže slovo totalita před Josefem Šišmou vůbec
nevyslovujte! Bývalý předseda MěNV v Prostějově naopak
považuje dnešní vládnoucí garnituru v republice za totalitní!
Muž, který se v srpnu 1968 sice před svými spolustraníky
vyslovil proti sovětské okupaci, totiž považuje sametovou
revoluci v roce 1989 za jeden velký podvod...
Michal Kadlec
Pane Šišmo, vím, že pocházíte
z velmi chudých poměrů. Můžete
zavzpomínat na svoje dětství?
„To máte pravdu... Narodil jsem se v roce
1922, pocházím ze sedmi dětí a s rodiči
jsme bydleli v jedné místnosti. Můj otec
jako zemědělský dělník pracoval u sedláků. Když mi bylo šest let, začala celosvětová finanční krize. Tatínek přišel o práci
a situace naší rodiny byla velmi špatná.
Vzpomínám si, jak brával plechovou konvičku a chodil po sedlácích, jestli nepotřebují alespoň posekat dříví či pokosit trávu,
abych v poledne donesl domů alespoň polévku a chleba. Měli jsme v té době kozu,
která nás všechny živila. Jenomže když táta
přišel o práci, nemohl platit daň za chlívek,
ve kterém jsme tu kozu chovali, a tak nám
ji přišli sebrat. Situace se zlepšila až ve
chvíli, kdy otec v roce 1931 sehnal práci
na statku ve Vojnicích u Senice na Hané
a později v Borotíně u Velkých Opatovic,
kam jsme se také přestěhovali.“
Kde jste chodil do školy a pak
i do učení?
„V Borotíně jsem chodil do trojtřídní obecné školy. V první třídě byl první a druhý
ročník, ve druhé třídě pak třetí a čtvrtý
ročník a ve třetí třídě pátý, šestý a sedmý
ročník. Když jsem končil čtvrtý ročník, zemřela nám maminka. Nejmladší bratříček
měl něco málo než půl roku. Učil jsem se

dobře, a tak mě tatínek dal na měšťanku do
Velkých Opatovic. Táta si pak našel práci
šafáře v Hlubočanech u Vyškova, kde žila
velká německá menšina. No, menšina,
když jsme se tam přestěhovali, tak v této
i okolních obcích tvořilo obyvatelstvo až
devadesát procent Němců. Já měšťanku
dochodil v Kučerově, kde byla menšinová
škola pro Čechy. Když v roce 1936 byly
volby a druhou nejsilnější stranou se stala
Henleinova SdP, stali jsme se pro Němce
jen tschechische Sau a böhmische Hunde.
Po ukončení školní docházky vznikla otázka, co bude se mnou dál. Pomohl mi strýc,
který pracoval jako vrchní číšník v hotelu
Široký naproti olomouckému hlavnímu
nádraží. Sehnal mi místo na učení číšníkem v olomoucké Občanské besedě, která
se nacházela na rohu Wilsonova náměstí
a Kateřinské ulice. K restauraci ještě patřila
noční vinárna „Na myslivně“.
Takže jste vyučený číšník?
„Kdepak! Tam byly podmínky tak
strašné, že jsem ve zkušební době odešel.
Domů jsem se bál vrátit, měl jsem strach
z otce. Tři měsíce jsem bydlel u kmotřenky,
a pak mi sestra, která pracovala jako služebná v Prostějově, našla místo u čalouníka
Kuciána v dnešní Wolkerově ulici, tenkrát
Revoluční. A musím říct, že hodnější a poctivější lidi jsem v životě už nepoznal. Takže
jsem se v roce 1941, po čtyřech letech, vyučil čalouníkem a vyrostl jsem s lidmi, kteří
mě měli jako za svého syna.“

To už bylo za německé okupace
a naplno se rozhořela druhá světová válka. Jak jste ji prožil?
„Když jsem byl asi půl roku po vyučení,
zavolali si mě naa pracovní úřad. A jako
dvaadvacátý ročník
ník jsem musel odjet na
nucené práce do
o Německa. Odjížděli
jsme koncem června
ervna 1942 odpoledne
z hlavního nádraží,
aží, nacpáni ve vagonech pro dobytek.
k. Pro odpočinek tam
bylo několik otepí
pí slámy. Nejhorší bylo,
že jsme nikdo nevěděli, kam to vůbec
jedeme. Po dvou
u dnech náš transport
konečně zastavil ve Freiburgu,
kde byla továrna
rna letecké součástky. Tři roky
jsem tady makall jako
otrok. V lágru nás
bylo několik tisíc
isíc
různých národnosostí. Pracovali jsme
me
dvanáctihodinové
vé
směny – jeden
týden denní,
druhý týden
v noci. Týdně Foto: Michal Kadlec
tedy šest směn
a volný den
byla neděle. To jsme mohli jít ven z lágru
k návštěvě kostela. Tam jsem poznal pravou tvář katolické církve. Protože jsem žil
několik roků mezi Němci a ve škole byla
němčina pro Čechy povinným jazykem,
rozuměl jsem kázání německých farářů
za to, aby jejich synové vyhráli válku
a z východní fronty se vrátili ve zdraví
zpátky. V únoru 1945, kdy už bylo jasné,
že Němci válku prohrají a Rusové se od
Polska pomalu blížili, jsem z lágru utekl.“
To bylo tehdy velmi odvážné,
vždyť za to hrozil okamžitý trest
smrti...
„Bylo to v době, kdy ve střední Evropě panoval hrozný zmatek, doufal jsem v to, že
jeden člověk se nějak ztratí... (lehký úsměv)
Značnou část po svém útěku jsem šel pěšky, až jsem dorazil zpátky do Prostějova
k čalouníkovi Kociánovi. Mistr mě vzal na
pracák, kde mě řádně ohlásil. Tvrdil jsem,
že fabriku ve Freiburgu bombardovali, ale
já se zachránil. Němci na úřadě už v tu chvíli
neměli žádnou sílu a prostředky si něco ověřovat, takže mi to tak nějak prošlo. Zbývající
dva nebo tři měsíce do konce války jsem
přežil ve zdraví a u čalouníka jsem pracoval
až do roku 1949.“

„Zavolal si mě ředitel Oděvních závodů Jan Šerý
a řekl, že soudruzi mají eminentní zájem na tom,
abych se právě já stal předsedou MěNV
v Prostějově. A že prý nedají pokoj,
dokud mě prostě neukecají...“
Někdejší komunistický funkcionář JOSEF ŠIŠMA
vzpomíná na rok 1956, kdy vystoupal na vrchol

To už bylo v době, kdy vaše levicové myšlení nastartovalo slibnou
politickou kariéru, že?
„Po válce jsem pracoval ve svazu mládeže
v Prostějově, kde mě těsně před únorem
1948 zvolili jeho předsedou. Pamatuji si, že
to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme v rádiu
poslouchali projev Klementa Gottwalda,
který informoval národ o vyhrocené situaci
v Praze. V roce 1949 jsem se oženil a čekali jsme také rodinu. Od 1. prosince jsem
nastoupil jako vedoucí Domova mládeže
v Oděvních závodech v Prostějově, kde
jsem působil až do roku 1954. Rok předtím
jsem ale na vojenském cvičení těžce onemocněl a rok jsem kvůli infekci běhal po
doktorech a léčil se v lázních.“
Pomalu se léty dostáváme k době,
kdy jste byl velmi činný komunista a pomalu vás začali přemlouvat k práci na radnici. Jak se to všechno tenkrát
seběhlo?
„Ještě když jsem pracoval jako vedoucí oděvního internátu, hned po únoru
v osmačtyřicátém, jsem byl za ´svazáky´
členem pléna a poté jsem na radnici působil jako neuvolněný místopředseda. Měl
jsem na starosti plánovací odbor. Bylo to

v době, kdy uvolněným místopředsedou
byl
místopř
Oldřich Bereza a předsedou Vilém
Vil Pobuda.
Na začátku roku 1956 si mě zavolal
tajemza
ník Okresního výboru KSČ Gustav
Šlézar
G
a řekl mi: ´Josefe, my bychom potřebovali,
abys vzal
funkci
v
předsedy´.
předse Já jsem
se ale
a tomu bránil zuby nehty!
Snažil
Sn jsem se
mu vysvětlit,
že jsem
jse prodělal
těžkou nemoc, potřebuji mít klid a dodržovat žživotosprávu.
Zprvu jsem tedy nabídku razantně odmítl,
ale na okrese trvali na svém. A víte, co soudruzi udělali? Zavolali tehdejšímu řediteli
Oděvních závodů Janu Šerému, aby jim
pomohl mě přemluvit. Ten mě přivolal
k sobě a řekl, že soudruzi mají eminentní zájem na tom, abych se právě já stal předsedou
Městského národního výboru v Prostějově.
A že prý nedají pokoj, dokud mě neukecají.

Nakonec mě chytil za ruku a pravil. „Víš
co? Ať máš klid a já taky, zkus to! A když
ti to nepůjde, fabrika je velká a nějaké místo
v ní pro tebe vždycky bude!“ Tak jsem pod
takovým tlakem a přesvědčování šel dělat
předsedu na radnici...(úsměv)“
Jak dnes vzpomínáte na období,
kdy jste byl v Prostějově takzvaně
první muž na radnici?
„Vzpomínám na to jako na svoji nejlepší
životní etapu. Těch pět let ve funkci mi
hodně dalo, mnohému jsem se naučil.
A samozřejmě jsem se ze všech sil snažil
udělat co nejvíc pro lidi. Víte, tenkrát byla
jiná doba. Mnozí říkají, že to byla totalita.
Pánové, nezlobte se, ale totalita existuje
teprve dnes! Když jsem dělal předsedu
Městského národního výboru v letech
1956 až 1960, přidružily se k městu Krasice, Držovice a Vrahovice i s Čechůvkami.
A představte si, že tehdy jsme měli celkem
stošedesátosm členů pléna národního výboru! A teď si vezměte, že každý takový člen
měl svůj volební obvod, ve kterých fungovaly občanské výbory s dvanácti až patnácti členy. Ti se pravidelně scházeli a vyjadřovali se
k různým problémům či rozhodnutím města. Takže si počet členů pléna vynásobte
členy občanských výborů a přijdete na to, že
tehdy se na politice a správě města podílelo
až dva a půl tisíce lidí! Kolik občanů se na
správě města podílí dnes? Dneska vám klidně zbourají fotbalový stadion a postaví na
tom místě supermarket. A nikdo se nikoho
na nic neptá. To by se za našich časů nestalo.
Takže o jjaké totalitě se tadyy mluví?“

Jak se Josef Šišma popral s funkcí předsedy MěNV v Prostějově, a po
jakých rozporech nakonec z radnice odešel? O těchto faktech a dalších
zajímavostech z Prostějova před šedesáti lety se dočtete v pokračování
rozhovoru, které vyjde v příštím vydání Večerníku!

kdo je josef šišma
Narodi
Naro
dill se 11. zář
di
áříí 19
1922
22 v Náměš
áměštii na Hanéé a poc
ochá
házíí ze se
seddmi
dmi
dětí. Vyučil se v Prostějově čalouníkem a v roce 1941 byl totálně
nasazen na nucené práce v německém Freiburgu. V únoru 1945
odtud utekl a vrátil se do Prostějova. Po osvobození se ihned aktivně zapojil
p j do svazáckého hnutí a jještě před
p únorem 1948 byl
y zvolen ppředsedou Okresního výboru
ý
Československého svazu mládeže. Následně vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se členem pléna
Městského národního výboru, později neuvolněným místopředsedou. V roce 1956 byl
jmenován předsedou MěNV v Prostějově a tuto funkci vykonával do roku 1960. Další
čtyři roky pak působil na radnici jako tajemník. Od roku 1964 do roku 1974 byl ředitelem Městské knihovny v Prostějově.
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Ročník

VEČERNÍK
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Číslo Pondělí

17. února 2014

7

tenis
ČEŠKY VYDŘELY POSTUP

Uzdravená Šafářová
pomohla k úspěchu
ve čtvrtfinále Fed Cupu
čtěte
na straně

BERDYCH TRIUMFOVAL V ROTTERDAMU

23

A ZÍSKAL SVŮJ DEVÁTÝ TITUL

ROZHOVOR
ROK VE FUNKCI

basketbal

VE SKVĚLÉ FORMĚ SE PŘEDSTAVIL PROSTĚJOVSKÝ TENISTA NA
ŠPIČKOVÉM TURNAJI V ROTTERDAMU. NA NIZOZEMSKÉ PŮDĚ
PORAZIL VŠECH PĚT SVÝCH SOUPEŘŮ, A PO PRÁVU PŘEVZAL CENU
PRO VÍTĚZE. DO ŽEBŘÍČKU ATP SI PŘIPSAL 500 BODŮ A ZÁROVEŇ
VYHRÁL 330 750 EUR.
„NA TURNAJOVÝ TITUL JSEM ČEKAL DLOUHO. VYHRÁT FINÁLE JE
POKAŽDÉ HODNĚ PŘÍJEMNÝ POCIT,“ PROHLÁSIL HRÁČ TK AGROFERT
PROSTĚJOV, KTERÝ DOKONALE VYUŽIL HERNÍ PŘESTÁVKU PO
ÚSPĚŠNÉM VYSTOUPENÍ V DAVIS CUPU. ZÁPASOVOU BILANCI
OD ZAČÁTKU ROKU UPRAVIL NA 12:2, A NAVÁZAL NA VÝKONY
NA AUSTRALIAN OPEN, KDE POSTOUPIL AŽ DO SEMIFINÁLE. „SE
ZAČÁTKEM ROKU MŮŽU BÝT SPOKOJENÝ,“ KONSTATOVAL BERDYCH.
VÍCE NEJEN O TENISOVÉM ÚSPĚCHU TOMÁŠE BERDYCHA, ALE
I DALŠÍCH PROSTĚJOVSKÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK NAJDETE NA
STRANĚ 23 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

32

ČTVRTEK 20. 2.

17:00

MATTONI NBL – 32. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
QANTO TUŘI SVITAVY
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 21. 2.

19:00

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN – 15. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ ŠUMPERK „B“

SOBOTA 22. 2.
NEDĚLE 23. 2.

15:30
11:30

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 23. 2.

8:00-18:00

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

LIGA VETERÁNŮ
Sportovní hala v Kostelci na Hané

FC RELAX PROSTĚJOV
Vás srdečně zve na

FOTBALOVÝ PLES

konaný v pátek 28. února 2014 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Kralicích na Hané.
K tanci a poslechu hraje TAMDEM Protivanov.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Vstupné: 100,- Kč.
Vstupenky bude možno zakoupit i přímo na místě.
Svoz z Prostějova:
Čechovice - zastávka u obchodu
Prostějov - Haná
Prostějov - zastávka Lázně
PV - před budovou Hlavního nádraží ČD

Boxeři Prostějova se přiblížili zlatu! KRAJÍČKOVI

Dubnica nad Váhom (Slovensko), Prostějov/jim - Obhajoba extraligového titulu je zas
o krok blíže. Prostějovští boxeři i ve druhém vzájemném
měření sil zdolali slovenskou
Dubnici a rovněž při prvním
venkovním střetnutí aktuální
sezony ukořistili plný počet
bodů. Po třech kolech jsou tak
na prvním místě tabulky, a již
nyní mají jistotu, že vybojují
alespoň bronzové medaile.
Tým Petra Novotného se za hla-

sité podpory prostějovských fanoušků dokázal vyrovnat i s porážkami ve dvou nejnižších
hmotnostních kategoriích a čtyřmi výhrami v řadě vývoj otočil,

definitivní jistotu dvou bodů pak
v závěrečné bitvě připravil Maďar Bernard Ištván, jenž dopřál
zejména hostujícím příznivcům
velké představení.
Minimálně o stříbru pak může
být jasno již za měsíc, kdy borci BC DTJ Prostějov jedou do
Plzně. A výhra na západě Čech
by znamenala, že se šampaňské
může pomalu chladit, protože
náskok na druhou Prahu by tři
kola před koncem narostl na
čtyři body.

nalistujte stranu 21

EXTRALIGA KADETEK U17 – 11. A 12. KOLO NADSTAVBY

futsal

Foto: internet

DO SMÍCHU
ZATÍM
NENÍ

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!

Tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov

volejbal

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Rotterdam (Nizozemí), Prostějov/lv

Večerník vyzpovídal
šéfa OFS Prostějov
ROZHOVOR
ROZHO
O VO
OR
Milana Elfmarka
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

19.30
19.35
19.40
19.45

hodin
hodin
hodin
hodin

další exkluzivní rozhovor si můžete přečíst na straně 26

OLYMPIJSKÉ ZAMYŠLENÍ
PETRA CHYTILA

Jak jsme uvedli v minulém vydání, 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. Povětšinou byl tímto bossem Miroslav Černošek, v případě
prostřední fáze ZOH v Soči jej vystřídal Petr Chytil. Jednatel marketingové společnosti TK PLUS Prostějov je po mnoho let nejbližším spolupracovníkem
majitele agentury Česká sportovní, která je již několik roků oficiálním partnerem ČOV. Ani dnes tak nechybí přímá zpověď muže, který byl či je u toho!
„Do ruského Soči jsem odjížděl s trochu rozpačitými pocity. Po
mediální masáži, která varovala před vším možným, včetně teroristického útoku, jsem na místě zjistil, že žádné bezpečnostní ani organizační
problémy tyto „Hry“ netrápí. Musím říct, že Rusové udělali maximum
a osobně bych jim dal jedničku. Co jsem měl možnost vidět já sám,
vše fungovalo skvěle, nezaregistroval jsem jediný problém. Navštívil
jsem po Salt Lake City, Turínu a Vancouveru čtvrtou zimní olympiádu
a dovolím si dokonce tvrdit, že to jsou nejlépe připravené „Hry“!
Mohl jsem navštívit dva hokejové zápasy, přičemž ten první proti
Švédsku nám nevyšel, napodruhé proti Lotyšsku už to bylo lepší.
Obecně je ale hokejový turnaj nesmírně vyrovnaný, a jsem hodně
zvědavý, jak to všechno dopadne... Osobně českému týmu věřím!
Dále jsme byli na sjezdu žen, z čehož mám velký zážitek. A nejen ze
samotného závodu, ale především z nově vybudovaného areálu. Je
to nádherné středisko, které může v budoucnu konkurovat i Alpám!
Musím také říct, že jsme měli štěstí na počasí, bylo tam po celou dobu
nádherně. Navštívili jsme také ženský závod v biatlonu, v němž holky
obsadily čtvrté a šesté místo, takže štěstí jsme jim nepřinesli... (úsměv).
Viděl jsem také rychlobruslařský závod na půl kilometru a přestože mi
tento sport nic neříká, byl to taktéž velký zážitek. Mělo to spád, jezdilo
to za sebou a atmosféra nádherná.
Největším osobním zážitkem asi bylo setkání s ruskými fanoušky,
kteří nás identifikovali podle bund českých olympioniků a hned začali
mluvit o Jardovi Jágrovi. Opět se potvrdilo, jaká on je hvězda po celém
světě a v Rusku obzvlášť. Když jsme jim sdělil, že s ním spolupracujeme, nastalo malé šílenství... (smích).
Jinak povinností v Soči bylo dost. Jedná se vždy o takovou
sportovně-společenskou pracovní pozici. Je třeba být v kontaktu
s partnery, jako agentura potkáme vždy řadu spolupracovníků.
Nejčastěji tato setkání probíhají v Českém olympijském domě, kde
panuje úžasná atmosféra.“

Petr CHYTIL jednatel marketingové společnosti TK PLUS

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou a lahodnou cenu, kterou již potřetí
věnovalo
OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY, které si po-

Správná odpověď z č. 6: na snímku byl dům z ulice Rejskova 22.Vylosovaným výhercem, jenž získává LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova
ulice v Prostějově, se stal OLDŘICH LOŠŤÁK , Kotěrova 1.
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 20. ÚNORA,
14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ
24. ÚNORA 2014. Dnes se zápolí o POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS.

HRAJEME O DROBNÝ TEXTIL

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

V NAŠEM SORTIMENTU NAJDETE
SILONOVÉ ZBOŽÍ, PONOŽKY I ...

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

TIP
k obrazovce
SÁZKA NA
TŘINÁCTKU
FILM ČR (1977)

SOBOTA 22.2.2014

20:15 HODIN

AMOK, BREPTY, ČERVEN, FINIŠ, JITRO, LEPRA, LESK,
MADLA, MEKY, METR, MLAT, NEON, OŘEZ, POJEM,
PUNK, SMRŽ, ŠALMAJ, ŠPRT, TAŠKY, TUHA, TUŠE,
TÝMY, TYRAN, URAN, UZDA, VÍKO, VYBÍT, ZENIT

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 20. ÚNORA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„POTAHOVÁ HMOTA“. Další vylosovanou výherkyní
se stala Jarmila PITELOVÁ, Kelčice 9, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství bylo CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ sídlící v Čelechovicích na Hané. POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ
400 Kč jej čeká přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit
na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty,
kteří mají rádi teplo od nohou...
Partnerem dalšího kola je totiž prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 24. ÚNORA 2014.
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skládáte sami z těch nejrůznějších kousků, V CELKOVÉ
HODNOTĚ 430 Kč.
V minulém, celkovém součtu
již stosedmačtyřicátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Ladislava Sypka. Člena Zastupitelstva Olomouckého kraje,
kam byl zvolen za KSČM, a také
velkého volejbalového nadšence,
jenž je dlouhodobě spjat pupeční
šňůrou s oddílem TJ OP Prostějov, poznala celá řada našich
čtenářů, byť jich tentokrát bylo
méně než obvykle...
Z porce 259 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal ZDENĚK KOČÍ,
Klužínek 58, Hvozd. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou
byla opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod. Graficky jsme mírně poupravili známého zpěváka, moderátora i herce
populární skupiny, která v sobotu
koncertovala v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stoosmačtyřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
20. ÚNORA 2014, 14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od
nás obdrží výše zmíněnou cenu od občerstvení
ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ, a to
24. ÚNORA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Dušan Klein
Hrají: Jaroslav Satoranský,
Zuzana Cigánová, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Řehoř, Milan
Stehlík, Bohumil Šmída, Marcela
Martínková, Bronislav Poloczek
Poručík Charvát pátrá po pachatelích loupeže peněz z poštovního
vozu. Během vyšetřování narazí
na podvody s tikety sportky...
Detektivní snímek začíná přepadením poštovního vozu,
z něhož pachatelé odcizí dva
miliony korun. Vzápětí do
Kostelce přijíždí mladý poručík
Charvát, aby převzal vyšetřování. V místní ubytovně se seznámí se správcem Weissem, jeho
půvabnou dcerou Květou a spi-

VYHRAJTE DOBROU VEČEŘI

I třetí číslo v měsíci únoru vám nabízí zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčte-nějšího regionálního periodika
„JEŠTĚVĚTŠÍ“ jsme totiž ani
tentokrát neopomněli bádání s čísly a díky dalšímu novému partnerovi tohoto klání
máte možnost získat skutečněatraktivnívýhru.Uvsoučasnosti tolik populární hry,
která si již dávno získala své
věrné a početné publikum, se
nyní zápolí o cenu z restaurace JADRAN CLUB
z Kostelní ulice v Prostějově.
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA DO RESTAURACE JADRAN CLUB
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 20. ÚNORA 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 8 - 1 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stošestatřicátým
výhercem stal Luboš MARCIÁN, Dobrochov 51, jež si
tak přímo v sídle redakce může
vyzvednout
POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnovalo STUDIO RESET, MASÁŽE ALENA PROKEŠOVÁ, jež bylo
partnerem uplynulého kola
soutěže.
Jméno dalšího výherce
zveřejníme znovu v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 24. ÚNORA
2014. Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

sovatelem Vítkem. S místním
kriminalistou Trčkou si nejprve prohlédne místo přepadení
a pak navštíví zaměstnankyni
pošty Čurdovou, kterou Trčka
podezřívá z účasti na loupeži,
nemá však důkazy, aby ji mohl
zadržet. Postupně vyšetřovatelé
vyřazují falešné stopy a vytipovávají si okruh podezřelých...

VÍCE NEJEN O TOMTO OBLÍBENÉM KRIMI FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Radka Ruthová, Mozartova 23, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: objevte krásu minerálů přírodnin a bižuterie
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 20. 2. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

2+1, sídl. SVOBODY, lodžie, 58m2

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705

750.000,-Kč

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

☎ 608 805 659, 775 341 705

DOMY

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
Chata 4+1 Přemyslovice kolaudace 2002
790.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.300.000Kč
RD 2+1 Prostějov
1.290.000Kč
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

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

1+1, DR, DRUŽSTEVNÍ, lodžie, 43m2
2+1, V. AMBROZE, cihla, balkon, 54m2
2+1, DR. SVATOPLUKOVA, cihla, 58m2,
3+1, OV, DOLNÍ, lodžie,77m2

599.000,-Kč
Info o ceně v RK
SLEVA! 580.000,-Kč
950.000,-Kč

P
Prostějov, ul. Drozdovice. Prodej RD 4+1, 2 místnosti k podnikání do
ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahrada 452 m2. Cena: Kč 1.950.000,-

Děku
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310
NOVINKA – PRODEJ!
RD 5+kk, URČICE, prostorný, udržovaná zahrada, jezírko Info o ceně v RK

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

Prostějov, Plumlovská ul. Pronájem kanceláří o výměře 156 m2,
1. patro, parkování.
Cena: Kč 10.000,-/měsíc

Volejte: 739 322 895

TOP NABÍDKA!!!
PRODEJ SKLADŮ, OTASLAVICE, cihla

2.100.000,-Kč

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej bytu 2+kk v OV, 71 m2, 1. patro, lodžie,
Cena: Kč 1.990.000,-

RD - PRODEJ

Prostějov, centrum. Pronájem zavedené restaurace včetně vybavení,
250 m2, 85 míst.
Cena: Kč 25.000,-/měsíc + energie
BYTY – PRODEJ:

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 1.990.000,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)

RD 5+2, DOMAMYSLICE, garáž,dvůr,zahrada
1.550.000,-Kč
RD 8+3, PROSTĚJOV, dvorek, garáže
2.900.000,-Kč
RD 6+1, DĚTKOVICE, zahrada, sklep, garáž Info o ceně v RK
RD 5+kk, ŽELEČ, vjezd, dvůr, zahrada
1.300.000,-Kč
RD2+1, SMRŽICE, cihla, po rek.
1.350.000,-Kč
RD 3+kk, KOSTELEC.n/H, po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1, SKALKA, po rek., zahrada, patr., vjezd, krbové vytápění,
ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, započata rekonstr., nová střecha, krovy, elekt,
voda, zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1, ŠUBÍŘOV, bydl. i rekreace
360.000,-Kč
RD 5+1, OTASLAVICE, garáž, dvůr, zahrada, po částečné
rekonstrukci
1.280.000,-Kč
RD 5+2, VÍCOV, garáž, dvůr, zahrada, po částečné rek. 1.380.000,-Kč
RD 5+2, OTASLAVICE, zahr., posezení, rek., nová střecha 2.150.000,-Kč

Kč 239.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Určice
3+1, Pv, Určická ul.

Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
Kč 7.000,-/měsíc + ink.

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- 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) Pronájem komerč.prost. - 24 m2, Krasická
4 tis.+ ener.
2.999 tis.Kč
2) RD 4+kk Melantrichova - 204 m2, zahr.
480 tis.Kč
3) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
3,3 mil.
4) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
2
5.490 tis.Kč
5) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m
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
8,5 tis.Kč vč.ink.
3+1 Dolní - 90 m , 1.P.
5.800 + ink.
3+1 nám.E.Husserla - 113 m2,
3+1 Anglická - po rekonstr.
9 tis.Kč vč.ink.
BYTY:
1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
590 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
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
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
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 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
1.250 tis.Kč
RD 2+kk Lidická, 298 m2
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.560 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.400 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
3.600 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 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
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m , zasíť.
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
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.
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
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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777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty:

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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 Olomoucká 50m2 cihla
4.200Kč +ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka
5.000Kč+ink
2+kk Daliborka
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

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu pěkně zařízený 1+1, PVvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. Šmeralova, 6.300 Kč/měs. vč. inkasa. Tel.: 777 219 789
REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Přenecháme nájem zavedené velké
Aktuálně NABÍZÍ:
restaurace v Prostějově. Poloha –
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 490.000 Kč okraj velkého sídliště. Informace na
* BYT 2+1, A.Slavíčka
690.000 Kč tel.: 602 747 139
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč Pronajmu 120 m2 na ul. Kravařova.
Tel.: 777 13 55 40
* BYT 3+1, 81 m2
1.150.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč Hledáme pěkný byt 3+1nebo
i větší, nejlépe po rekonstrukci,
* PRONÁJEM 2+1 5.000/měs+ink
tel.: 774 409 430
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.250.000 Kč Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
* BYT 2+1, zrek.,Okružní 1.350.000 Kč spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
750.000 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. Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, zatepPro naše klienty stále HLEDÁME:
lování fasád, malířské práce, sádro* byty 3+1 a větší, po rek. i pův.stav
kartony, obklady, pokládka plovou* RD v PV a okolí
cích podlah atd. Sleva na materiál.
* Byty 1+1 a 2+1
Dobré ceny. Tel.: 725 922 477
* zahradu v PV a okolí
* chaty a pozemky do 25 km od PV
WWW.VNB-REALITY.CZ

SLUŽBY

Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Hledám ke koupi byt v Pv, větší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte!
728 318 836
Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966
Pronajmu byt 1+1 blízko centra, po
kompletní rekonstrukci. Cena 6 500 Kč.
Tel.: 777 680 309
Pronajmu garáž v ul. Sušilova. Tel.:
732 156 999
Prodám byt 2+1, v OV, po částečné rekonstrukci. Tel.: 777 827 423 Ne RK!
Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka ve vyšším poschodí. Tel.: 777 827 423 Ne RK!

O S TAT N Í

Pronájem obchodu v centru PV, 100 m
od radnice. 724 337 984

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.

Pronajmu byt 3+1 110m2, v činžovním domě v klidné lokalitě PV
(10 min do centra), parkování v garáži, velký sklep, možnost využívat
zahradu. Částečně zařízený s kuch.
linkou. Cena 8.000 Kč + inkaso (do
2 tis). Tel. 775 011 885. RK nevolat

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

Pronájem nebytových prostor vhodné na kanceláře 25m2 a 15m2, Určická ul. Plně funkční soc. zařízení,
vytápění, teplá voda. 737 924 952

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Pronajmu byt 2,5+1, Okružní, PV.
Nájem 6 800 Kč vč. inkasa. 1 nájem
předem. T.: 723 364 576
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
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
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354

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

Koupím RD se zahrádkou v PV
nebo okolí do 20. km. RK nevolat!
722 539 880
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013

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

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

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

www.realitypolzer.cz

REALITY

Pronajmu garáž. Sladkovského ul.
Tel.: 732 619 482
Pronajmu velkou nadstandardní garáž 30 m2 na Okružní ul.
uzavřený objekt + elektrika.
Tel.: 604 511 585

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce a úklid
sněhu.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
Kominické práce a frézování zadehtovaných komínových průduchů 150 Kč/m. T.: 602 481 262
Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
T.: 608 539 783

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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 od
5 do 50 000 Kč. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 000 Kč. Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
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PODĚKOVÁNÍ

Nabízíme vyklízení domů, bytů,
pozůstalostí nebo menší stěhování
v Pv a okolí. Ceny nízké-dohodou.
Tel.: 702 368 092

Děkuji touto cestou všem lékařům
a zdravotním sestrám z lůžkového
oddělení a ambulance Ortopedického oddělení prostějovské nemocnice, za vzornou péči při mojí
hospitalizaci a následném ošetřování. Zvláštní poděkování patří lékaři MUDr. Davidu Baciakovi.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

RŮZNÉ

Nabízíme vyklízení, půd a sklepů.
Vykupujeme i starožitnosti. Tel.:
777 124 888

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

Stolařství Filouš, tel.: 605 905 087.
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, obkládání schodů. Provádíme i opravy
starožit. nábytku.

Pro studenta gymnázia hledám
doučování češtiny, matematiky
a fyziky. Tel.: 602 792 729

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13

Nabízím výkopové a pomocné
práce na stavbě v okrese Prostějov.
Tel.: 608 887 129

Chcete vylepšit vaši angličtinu? Procvičte vaši řeč s rodilým
mluvčím. Lekce v příjemném
prostředí zábavnou formou. Tel.:
777 808 410

Renovace koupelnových van
akrylátovou vložkou.
Tel.: 608 462 346

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

OZNÁMENÍ

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

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
Ředitelství MŠ a ŠJ Kralice na Hané
vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2014/2015.
Zápis dětí proběhne v pátek 7. 3.
2014 v době od 10h -16h. v kanceláři MŠ. Nutné tiskopisy: žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu zdělávání (obdrží na místě), rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče. Kritéria přijetí: děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky,
děti, které dovršily věk 3 let, děti zaměstnanců naší MŠ a děti, které mají
v naší MŠ sourozence.

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

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

20. 2. 2014
do 12.00 HODIN

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

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.

Přijmeme kuchaře/kuchařku.
Tel.: 777 729 149
Pronajmeme tři pracovní místa pro
manikérky a dvě pracovní místa pro
kadeřnice. Pouze s vlastním ŽL, nízké
měsíční náklady. Tel.: 731 115 250
Přijmeme šatnáře do X-baru. Směny
pá + so. Tel.: 777 757 280, 721 120 292
Přijmeme: telefonisty/ky, asistenty/
ky, referenty/ky, obchodní zástupce, managera. Nabízíme výdělek
od 26 000 Kč/m. firemní vůz a benefity. Info na 731 979 998
Hledáme brigádníky na DPP na pozici
pracovník novinové služby, podm. ŘP
sk.B, prac. doba Po až So: 4.00-7.00
hod. Informace na tel. č. 731 132 452
Přijmeme barmanku na noční provoz
do zavedeného baru s diskotékou.
Provoz pá-so.
Tel.: 777 757 280, 721 120 292
Restaurace Bowling Palace přijme kuchaře. Info: 728 634 274
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
Studio Belleza přijme kadeřnici,
kosmetičku a pedikérku. Klientela zajištěna. Tel.: 728 512 345
Přijmeme soustružníka i brigádně i důchodce. T. 603 204 749

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
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
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VZPOMÍNKY

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
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

Dne 15. února 2014
uplynul rok plný bolesti od
úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Rudy DOLEŽELA
z Domamyslic, jehož smrt
zavinilo pochybení lékařů.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anna, dcery
Jitka a Petra a vnoučata.

Dnes, tj. 17. února 2014
tomu budou 4 roky, kdy nás
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, syn a bratr
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti
maminka a bratři.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

Dne 23. února 2014
tomu bude právě 10 let, kdy
nám navždy odešel náš
milovaný
Pavel ODSTRČIL
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn Daniel,
Zuzana, Gabriela.

Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

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

Dne 22. února 2014
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jiřího RŮŽIČKY
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Prodám výklopná garážová vrata,
hnědá (2 x 2,5m). Cena 5 000 Kč.
Tel.: 605 169 743

Dne 20. února 2014 si
připomeneme 6. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, děti a tatínek.

Prodám kalifornské králíky k chovu.
Tel.: 736 109 819
Prodám doma krmené prase,
Olomouc. Tel. 585 241 076

Obchodní zástupce

AUTO - MOTO

Dnes, tj. 17. února 2014
by se dožila 60 let
paní Jarmila
ZAPLETALOVÁ
z Polomí.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Sestry Drahomíra a Jiřina
s rodinami a rodina
Vyroubalova.

Už nebudí Tě slunce
ani krásný den, na tichém
hřbitově sníš svůj věčný sen.

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

pro malé a střední firmy - Olomouc
Požadavky:
min.SŠ, znalost AJ výhodou, obchodní
zkušenosti min.2 roky, MS Office, ŘP sk.B.
Životopisy zasílejte na:
uchazeci-t-mobile@email.cz

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

Dne 19. února 2014
uuplyne 1. smutný rok od úmrtí
pana Josefa KOUKOLA
z Vranovic a
dne 17. února 2014
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí jeho
sestry Boženky
ZAHRADNÍČKOVÉ.

Dnes, tj. 17. února 2014
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Zdeňka KLUSKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn Zdeněk,
rodiny Stružkova a Musilova

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 21. února v 10.00 hodin

Dne 19. února 2014
vzpomeneme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka SLEPÁNKA.

Všichni, kdo jste ho měli
rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Rodina

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

AKCE 2+2

PRO MĚSÍC ÚNOR

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

: JE
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

ráty
ze
in
a
v
d
v
li
o
k
é
k
ja
i
s
Zadejte
onus
b
o
k
ja
te
á
k
s
zí
s
á
n
d
o
a dva

*Akce platí již od pondělí 27. ledna 2014

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

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

Soutěž
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Z AP
Překročili jsme polovinu!
JUJT OJTE SE
EOD
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE ČTVRTÝ V ŘECK OVOLE
N
U
O
N
L ET
U
E
B
DÍL, KTERÝ POZNÁ OPĚT TŘI VÝHERCE BALÓN O
EM
A BO

Už to každý ví, VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ běží... PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás zkraje
roku 2014 připravil mimořádnou šanci vyhrát nějakou ze zajímavých v průběhu šesti kol, ba co
víc, na konci se třeba těšit z dovolené v Řecku...
Tímto hodláme nejen podpořit pozici nejčtenějšího regionálního periodika, ale především ocenit
cenit věrné
čtenáře a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát právě nějakou tu hodnotnou cenu. A co
čeká na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších! Jeden z vás poletí do Řecka, druhý se proletí balonem
alonem nad
Českou republikou a třetí se na řeckou dovolenou dopraví busem! To je přece výzva, ne?!
Připomeňme si pravidla. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU je rozplánována do šesti dějství, při-čemž v každém z nich najdete tři otázky. Vaším úkolem bude správně vybrat z nabízených variant,
t, odpovědi
doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko.. V každém
kole můžete získat maximálně šest (předplatitelé dvanáct) bodíků. Tři z vás, kteří jich posbírajíí 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
ích během půldruhého měsíce,
ce z něhož po skon
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
M v hodnotě 7 200 Kč nebo AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
DO ŘECKA v hodnotě 5 000 Kč. A to není všechno, i další v pořadí se mohou těšit na zajímavé výhry...
ý y
Důležitou zprávou je také skutečnost, že do soutěže se můžete zapojit kdykoliv. Čekají
Č k jí na vás
á totiž
iž bonusové
b
é otázky
á k s body
b d navíc,
í
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
Městských lázní v Prostějově, ŽEHLÍCÍ PRKNO, značková vína, SPORTOVNÍ BATOHY, tenisové zboží, SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA,
hodnotné KOSMETICKÉ BALÍČKY, permanentky na bowling i předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

K.VKOÍLZO: VVyhrajte BALÍČEK PLNÝ CEN a něco pro čtení k tomu
4
Dnešním čtvrtým dějství VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE se dostáváme za polovinu klání, které se
stalo za krátkou dobu konání vaším oblíbeným hráčem. V kole třetím jste měli možnost nejen vyhrát
v rámci tradiční trojice dotazů, ale také nalézt bonusovou otázku, která vám mohla vaše skóre o něco
vylepšit. Těm, komu se to povedlo, blahopřeje, ti ostatní ještě dostanou další šanci... Tak se neváhejte
pustit do hádání.
Tentokrát zabrousíme opět do sportovních vod, mírně do kultury a čeká vás i otázka z redakčního prostředí. I nadále můžete čekat další otázky ze sportu, kultury či zajímavých pikantérií ze života města.
V průběhu šestikolové soutěže očekávejte i bonusové otázky, které vám pomohou dohnat případnou
ztrátu či být definitivně ve vedení.
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové zvýhodnění.
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!
Tudíž, neváhejte a soutěžte. V každém kole máte možnost vyhrát velmi zajímavé ceny,
které pro vás máme v redakci připraveny a na konci můžete letět do Řecka
či jen tak balónem. Takže, s chutí do toho!

1. místo - VĚRA VIZZINI, BRNĚNSKÁ 24, PROSTĚJOV
s 20 body, která vyhrává kosmetický balíček od salonu NAISY, poukázku na bowling
do BOWLING PALACE a půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

2.místo - RICHARD BERG, BRNĚNSKÁ 39, PROSTĚJOV
také s 20 body, který vyhrává balíček od salonu NAISY a knihu s recepty dr. Oetker

3.místo - OLGA SVOBODOVÁ, POLIŠENSKÉHO 3, PROSTĚJOV
o 4. až 13. místo se podělili:

TŘI OTÁZKY PRO
4.
KOLO:
1

3

Ve čtvrtém kole soutěže
ě e můžete
ů e e vyhrát…
1.cena : hodnotný balíček plný zajímavých
dárků v ceně 1 000 Kč a půlroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
2. cena: balíček od firmy Alika v ceně 400 Kč
3. cena: značkové víno a drobný dárkový
předmět

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má sebou již třetí dějství, které znovu proběhlo více než úspěšně. Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla naplnilo
hned 125 soutěžících, z nichž se nám opět sešlo hned třináct s maximálním počtem bodů. Jak se ukazuje, jakákoliv chyba se hned trestá!
No a jak jistě všichni víte, v každém z jednotlivých klání jsou volná pouze tři
výherní místa, načež tedy došlo ke slosování. Z osudí byli rukou šéfredaktora
Petra Kozáka vylosováni...

taktéž s 20 body, která vyhrává triko a polštář

1. Kdo byl nedávno vyhlášen již posedmé
nejlepším sportovcem Olomouckého kraje? e
vát
získá
a) Petra Kvitová
b) Tomáš Berdych
Správné c) Solange Soares
body
odpovědi, ne2. Jaký projekt je bezprostředně spjat
-bo třeba jen tipy
s městem Prostějov v letním období? e
át
nám zasílejte opět na
a) Prostějovská zima získáv
e-mailovou adresu:
b) Prostějovské léto
souteze@vecernikpv.cz,
c) Léto v Prostějově
bod
3. Který člen redakce byl zároveň
či telefonujte na 582 333 433. Svůj
maskotem redakce
anketní lístek můžete také donést přímo do
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku? áte
redakce v Olomoucké ulici, či jej poslat poštou na
v
získá
známou adresu. Čas na to máte do čtvrtku 20. února
a) prasátko Baby
2014. Jména trojice výherců ze čtvrtého dějství zveřejníme
b) kocour Michael Jackson
v příštím vydání, které vyjde v pondělí 24. února 2014.
c) papoušek ARA
body

2

Výherkyní třetího kola se stala Věra Vizzini

Pavel Duda, Nerudova 89, Prostějov * Libor Buřt, Určice 445 * Miluše Hovorková, Mozartova 2, Prostějov * Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov *
Lenka Szabó, Mlýnská 38, Prostějov * František Patz, Krasická 41, Prostějov
* Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov * Oldřich Dvořák, A.Slavíčka 14,
Prostějov * Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov * Pazdera Zdeněk,
Nálepky 19, Prostějov-Vrahovice.
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.

Správné řešení z 3. kola:
1.) V jakém roce bylo rozhodnuto, že Mostkovice budou od Prostějova odděleny?
b) 1990
2.) Od jakého roku slouží stará radnice jako sídlo Muzea Prostějovska?
Ani jedna z variant nenabízela rok 1905. Správně odpověděli všichni ti, kteří
uvedli, že ani jedna z možností nebyla správná nebo nám rovnou zaslali správnou odpověď.
3.) Jakou vkládanou přílohu najdete každé pondělí v Prostějovském
Večerníku?
c) TV Pohoda
BONUSOVÁ OTÁZKA
Jaký projekt právě probíhá v Prostějovském Večerníku?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ ZA a)
….ještě VĚTŠÍ Prostějovský Večerník s pohodou

S plným pytlem hraje kvarteto

Průběžné pořadí po 3. kole s 44 body:
1. až 4. místo: Otakar Marek, Brněnská 36, Pv, Lenka Szabó, Mlýnská 38, Pv,
Libor Buřt, Určice 445, Marie Procházková, Krasická 43, Pv

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

Fotbal Extra - 10. díl
KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

Fotbalové ohlédnutí
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
Mužstvo
TJ Maletín
TJ Sokol Slavonín
TJ Sokol Doloplazy
TJ Doubrava Haňovice
SK Velká Bystřice
FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec
FC Dubicko
TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Kožušany
TJ Sokol Babice u Šternberka

12. SK Zvole
13. TJ Sokol Lesnice
14. SK Červenka

TABULKA DOMA:
1. Maletín
7 70 0
2. Doloplazy
7 70 0
3. Slavonín
8 61 1
4. Velký Týnec
8 52 1
5. Hvozd
8 51 2
6. Velká Bystřice
7 41 2
7. Haňovice
7 41 2
8. Babice
8 41 3
9. Dubicko
8 41 3
10. Lesnice
8 40 4
11. Lutín
7 32 2
12. Červenka
7 31 3
13. Zvole
8 31 4
14. Kožušany
7 22 3

38:12
26:12
29:14
19:12
21:19
22:18
14:13
23:23
14:19
14:14
19:10
21:18
11:17
26:21

21
21
19
17
16
13
13
13
13
12
11
10
10
8

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

V
13
11
9
8
7
7
7
6
4
4
4
4
4
3

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

P
0
2
5
5
5
6
6
8
6
8
9
2 9
0 11
1 11

S
71:24
48:23
43:35
39:36
37:33
37:41
35:40
29:43
31:27
35:41
38:48
20:31
25:45
31:52

B
41
35
28
26
24
23
23
19
17
15
14
14
12
10

+/(20)
(11)
(7)
(5)
(3)
(-1)
(-1)
(-5)
(-4)
(-6)
(-10)
(-10)
(-12)
(-11)

TABULKA VENKU:
1. Maletín
2. Slavonín
3. Haňovice
4. Velká Bystřice
5. Doloplazy
6. Hvozd
7. Kožušany
8. Lutín
9. Dubicko
10. Velký Týnec
11. Zvole
12. Babice
13. Lesnice
14. Červenka

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

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

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

0
1
3
3
5
4
5
4
5
5
5
6
7
8

33:12
19:9
25:23
15:15
17:23
16:22
9:20
12:17
15:24
16:28
9:14
15:25
11:31
10:34

20
16
13
11
7
7
7
6
6
6
4
1
0
0

TÝMOVÉ STATISTKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ

TJ HANÁ NEZAMYSLICE – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Brankaři:
Arnošt MATOUŠEK
900
10
Tomáš NOVOTNÝ
90
1
Vít SOLDÁT
360
4
Obránci:
Petr DOPITA
383
6
Radek FIALKA
367
5
David HÁJEK
1166
15
Lukáš HORÁK
81
7
Lukáš KRÁL
592
7
Michal LAKOMÝ
200
6
Zdeněk LETOCHA
360
4
Tomáš MARIÁNEK
1260
14
Tomáš PŘIDAL
1259
14
Záložníci:
Vladimír FIALKA
1350
15
Ladislav MOLER
90
1
Miroslav MUSIL
1210
14
Rudolf NÁVRAT
1170
13
Jiří PŘIDAL
1080
13
Martin PŘIKRYL
688
9
Útočníci:
Michal FRGÁL
316
8
Roman KIRILJUK
35
3
Jakub KRATOCHVÍL
275
7
Jan MACHÁLEK
155
4
Martin MÁJ
24
1
Zdeněk MORAVEC
873
13
Kamil OULEHLA
180
2
Jiří PŘIKRYL
386
6
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér:
1.-7. kolo Drahomír CRHAN
8.-15. kolo Marek PAVELKA

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
4

0
2
2
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
4
1
6
1

2
0
0
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

FC HVOZD – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Vít KOUTNÝ
Josef BÍLÝ
Jiří POLES
Zbyněk POLES
Jiří VÁNSKÝ
Ondřej VYROUBAL
Vojtěch BÍLÝ
Petr COUFAL
Tomáš DUTSZAK
Tomáš HRDA
Martin MUZIKANT
Pavel MUZIKANT
Ondřej PROCHÁZKA
Josef SZEKULICS
Pavel BÉŇA
Filip COUFAL
Petr GRULICH
Luboš POLES
Petr VYDRŽEL

Brankaři:
1350
15
Obránci:
1111
13
360
10
1316
15
1170
13
1198
15
Záložníci:
1231
15
1339
15
215
5
17
4
302
13
1203
14
10
4
449
9
Útočníci:
62
14
1066
14
843
12
741
15
867
11

PROSTĚJOVSKO



608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

www.vecernikpv.cz

Nezamysličtí klesli až na dno, naopak Hvozdu podzim v I.B třídě vyšel

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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0

1

0

0
0
6
5
0

2
0
2
0
0

0
0
0
0
0

9
6
0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
0
3
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
2
1
1

0
6
0
3
2

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Karel PROCHÁZKA
Vedoucí mužstva: Roman HUBINKA

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

Nejlepší střelci:
21 – Aleš Masopust (Maletín), 17 – Adam Vrba (Červenka), 13 –
Josef Drábek (Doloplazy), 12 – Jiří Seyfried (Babice), Petr Jurčík
(Doloplazy), Daniel Zavadil (Haňovice), 10 – Miroslav Grohar (Dubicko), Tomáš Přikryl (Haňovice), Lukáš Michalčák (Maletín), David
Merten (Slavonín).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – Tomáš Skoumal (Lutín), 4 – Lukáš Bača (Zvole), 3 – Martin
Slavíček (Velká Bystřice), 2 – Vít Koutný (Hvozd), 1 – Radovan Žižka, Martin Zabák (oba Slavonín), Petr Očenášek, Tomáš Psotka (oba Kožušany), Lukáš Ballák (Červenka), David
Glozyga (Lesnice), Lukáš Chlanda (Velký Týnec).

Zimní fotbalová přestávka již ukrajuje procenta ze své druhé poloviny a regionální mužstva se stále více probouzejí ze zimního spánku a startují přípravu na zbytek ročníku. Stejně tak se posouvá vpřed i seriál Prostějovského Večerníku ohlížející se za podzimním děním na zelených
trávnících. Po úvodní rekapitulaci mužských i mládežnických soutěží, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek a mužů 1.SK Prostějov
dostal na konci uplynulého roku prostor divizní nováček TJ Sokol Určice. Po něm se pod drobnohled dostala dvojice regionálních zástupců
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 dvěma týdny nastal čas nahlédnout do I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu,
v čemž pokračujeme i nyní. Po šestici Pivín, Vrchoslavice, Lipová, Kostelec na Hané, Mostkovice a Plumlov se dostává i na zbylou regionální
dvojici – Nezamyslice a Hvozd. První z této dvojice se zatím topí na dně „A“ skupiny a po sedmi kolech zažil výměnu na trenérském postu, druhý naopak po nevýrazném začátku směle vplul do „B“ skupiny a patří do lepší poloviny. Příště již nastane čas na soutěže pořádané Okresním
fotbalovým svazem Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

Nezamyslice se na podzim protrápily k jedenácti bodům
Překvapivě nejhorším celkem
„A“ skupiny I.B třídy je po podzimní části Haná Nezamyslice.
Hráčům tohoto celku se na rozdíl
od posledních sezon nepodařilo
sympatický herní projev přetavit v úspěšné výsledky a došlo to
až tak daleko, že se po dlouhých
letech měnilo trenérské osazenstvo. Po sedmém kole a drtivé
prohře 0:6 na půdě Vrchoslavic
se rozhodl u mužstva skončit
Drahomír Crhan, a na jeho místo se přesunul v té době dlouhodobě zraněný obránce Marek
Pavelka.
„Po jaře se to rýsovalo všechno
velice dobře a byli jsme plni optimismu s tím, co přijde na podzim.
Stala se ale taková nemilá věc, že
zničehonic se přestalo téměř úplně
trénovat. Takové varování měly být
už přípravné zápasy, na něž jsme
se pořádně nesešli, a prakticky ve
všech jsem musel hrát i já,“ vracel
se k příčině tragického podzimu
Crhan.
V prvních třech zápasech dokázal jím vedený tým porazit pouze
Býškovice, další výhra přišla až
v šestém kole proti Brodku u Přerova. „Třeba prvních pět kol jsme
byli herně lepší než soupeři, ale
co to pomůže, když se dostanete
jen po velké vápno? Pak uděláte
hrubou chybu a prohrajete 0:1.
To se podepsalo na psychice kluků, přestali si věřit. Do družstva
se začal vkrádat stres a nepohoda
a místo toho, aby začali kluci trénovat a snažili se s tím něco udělat, tak

pokud soupeř není hloupý, dokáže
toho využít. Na klucích bylo také
hodně vidět, že v druhé půlce soutěže neměli fyzičku. Dokázali soupeře přehrát deset patnáct minut,
potom odpadli a většinou jsme pak
lacino inkasovali,“ povšiml si.
V závěru podzimu to s účastí na
trénincích o moc lepší nebylo,
teď přes zimu se to ale podle něj
zlepšilo. „Měli jsme schůzku,
něco jsme si vyříkali a snažíme se
to dodržovat. Docházka se trochu
zlepšila, přes zimu se to ale těžko
hodnotí, protože v létě je víc práce.
Když se ale udělá dobrá zimní příprava, dá se pak z ní žít,“ těší se na
světlejší zítřky.
Nyní ztrácejí Nezamyslice osm
bodů na dvanáctý Tovačov, věří
však, že k záchraně bude stačit předběhnout Horní Moštěnice, které jsou
o pět bodů vepředu. „Když se podíváme na bodový zisk v dalších dvou
skupinách, mělo by stačit posunout
se na předposlední místo. I když čím
víc bodů, tím líp. Máme ale nevýhodu, že Moštěnice máme až v posledním kole, a u nich. Takže zápas,
kde může jít o všechno, hrajeme
u soupeře,“ poukázal na komplikaci.
Základem bude podle něj dobře
vstoupit do jara, psychicky jsou na
tom hráči dobře. „Záleží, jak se odrazíme po prvních dvou zápasech.
Hned na úvod máme Pivín, který
je na opačném konci tabulky. Tam
to bude dost těžké, ale body by nás
nakoply a mohlo by to být dobré,“
doufá Marek Pavelka v úspěšné vykročení do zbytku I.B třídy.

Výměna stráží. Dlouholetého kouče Nezamyslic Drahomíra Crhana (na snímku vlevo) nahradil v polovině podzimní části na lavičce mužstva toho času zraněný obránce Marek Pavelka.
u dorostu jako dočasný kouč, pro
jaro se u něj přesunul na pozici
vedoucího týmu. „Doba, kdy jsem
si potřeboval odpočinout, je tady.
Ve fotbale ale nekončím a končit
nebudu. Jsem ve výboru a budu se
kolem něj motat pořád, nemusí to
ale být na pozici trenéra. U dorostenců jsem byl spokojen, chodili
na tréninky, na zápasy nás jezdilo
sedmnáct. Přestávka mi neuškodí,“
je přesvědčen.
A stejně tak věří, že se jeho nástupci
podaří dovést tým k záchraně. „ImCrhan věří
pulz musel přijít a věřím tomu, že
v tradičně lepší jaro
se to spraví. Marek Pavelka je ctižádostivý, připravuje je a nakonec
Na fotbal však nezanevřel. Ve
to dobře dopadne. Nezamyslice
zbytku podzimní části vypomáhal

se tréninková morálka vůbec nezlepšila,“ rekapituloval dění Crhan.
Po porážce s Plumlovem si tak dal
za cíl získat v následujících dvou
kolech čtyři body, jinak skončí.
„První zápas s Brodkem jsme vyhráli, ale ve Vrchoslavicích to byla
ostuda, dostali jsme šestku. Naznal
jsem, že je potřeba udělat změnu.
A protože hráče vyměnit nemůžete, tak jsem rezignoval na funkci,“
vracel se do závěru září.

mají dlouhodobě jarní část lepší,
takže ještě nic není ztraceno. Šest
bodů je sice hodně a bude to těžké, ale všichni ztrácí hodně. Jde o
to, aby se mančaft zkonsolidoval,
doma všechno vyhrál a něco přivezl zvenku,“ zůstává Crhan optimistou.

Pavelka doufá,
že postačí i třinácté místo
V záchranu nepřestává věřit ani
Crhanův nástupce Marek Pavelka.
Základ podle něj tkví ve zlepšení
útočné fáze i kondice. „Jestliže akce
nejsou dotažené a přichází spousta
ztrát před šestnáctkou soupeře, tak

Karel Procházka: „Nemůžeme si dovolit usnout na vavřínech“
Hvozdecký kouč je z dosavadní šesté pozice nadšen, musí se ale vyrovnat s oslabením

Regionálním nástupcem Protivanova v „B“ skupině
I.B třídy se na podzim stal Hvozd. Loňský vicemistr
okresního přeboru se ve vyšší soutěži zpočátku rozkoukával a za první tři kola obdržel osmnáct branek,
poté však sám využil útočného ladění soutěže. Tým
Karla Procházky navázal na ofenzivní smršť ve II. třídě OFS Prostějov a za zbývajících dvanáct kol nastřílel hned dvaatřicet gólů, což mu přineslo hned sedm
výher, dvě remízy a pozici v horní polovině tabulky.
Coby nováček krajské
soutěže jste zakotvili na
šestém místě. Je to pro vás dostačující?
„S bodovým ziskem vládne spokojenost. Pro hráče, funkcionáře
i pro mě samotného je to úspěch
a překvapení. Nepočítali jsme, že
budeme mít tolik bodů, spíše jsme
předpokládali, že budeme hrát
o záchranu, což po nějaké šesté
sedmé kolo bylo. Odstup od spodních týmů zatím ale není takový,
abychom si mohli dovolit usnout
na vavřínech. Přesto to děláme podobně jako Sigma Olomouc, naše
nejlepší hráče pouštíme konkurenčním mančaftům. Doufám jen,
že výsledek nebude stejný jako
ten, který předpovídám Sigmě.“
Kdo vás před jarem
opouští?
„Filip i Petr Coufal, oba jdou posílit Červenku. Bude to citelný
zásah do mužstva. Máme sice za
ně nachystanou náhradu v podobě Michala Pírka a Davida Grulicha, což jsou naši hráči, kteří

se pomalinku vrací do mužstva
a začínají trénovat, tito dva ale měli
výborný přehled ve hře, dokázali
pracovat s míčem pod tlakem. Měli
výbornou kopací techniku.“
Mohlo na podzim hrát roli
i nováčkovské nadšení?
„Určitě. Ale zpočátku to na nás nebylo vidět. Svou roli ale hrál i los,
hned na úvod jsme měli Slavonín
a Maletín. Ukázalo se ale, že
umíme zahrát pod tlakem, potřebujeme ho, pak se kluci dokážou
semknout a ukázat, že jsou velká parta. Měli jsme tam několik
utkání, kdy jsme body uhráli
s velkým štěstím. Na druhou stranu jsme předvedli dobrý výkon
i v Doloplazích, ale prohráli jsme
tam 2:3. A také ve Slavoníně, ti
jsou dneska na druhém a třetím
místě. Doufám, že jim to vrátíme
u nás na hřišti, jejich sílu známe
a doufám, že je porazíme.“
Je pro vás jakožto ofenzivně laděné mužstvo výhodou, že právě v „B“ skupině
padá tolik branek?

Nejvíce odehraných minut:
1350 – Vít Koutný (Hvozd), Lukáš Hajtmar (Maletín), Petr Jurčík (Doloplazy), Pavel Přidal (Haňovice), Matěj Smětal, Ivo Lošťák (oba Velká Bystřice), Petr Andrýsek, Tomáš Majda, Lukáš
Chlanda (všichni Velký Týnec), Jan Kupka, Lukáš Plhák (Dubicko), Ondřej Gallik, Miroslav Huňka (oba Lutín), Radomír Dušek
(Babice), Lukáš Bača, Petr Nimerfroh (Zvole), Miroslav Dvořák
(Lesnice), Jaromír Jurásek, Karel Gál (oba Červenka), 1347 –
Daniel Zavadil (Haňovice), 1344 – Jaroslav Coufal (Babice),
1342 – Petr Šťastný (Dubicko), 1339 – Petr Coufal (Hvozd).

„My hrajeme na tři útočníky, takže je to našemu stylu bližší. Padá
hodně branek, my s tím problém
nemáme a pro diváky je to pestřejší. Sice to taky občas končí
o gól, ale aspoň tři padnou. Když
je to do soupeřovy brány, tak je to
dobré, když do naší, tak to nikoho
nepotěší.“
Jak jste tedy spokojen
s defenzivní prací?
„My jsme ofenzivní mančaft a tak
trochu počítáme s tím, že vždy
nějaký gól dostaneme. Nemáme
obranu moc zmáknutou, máme
spoustu ofenzivních hráčů včetně obránců, které je těžké udržet
vzadu. Trochu spoléháme na Víťu
Koutného, který chytá výborně,
a naší snahou je soupeře přestřílet.“
Před sezonou jste se nejvíce
těšil na derby s Haňovicemi,
udělalo vám radost?
„Výsledkově ani moc ne, protože zápas skončil remízou
2:2. Ale soupeř
p to byl
y kva-

litní a bylo to pěkné utkání
i pro diváky. Bojovné, ostré.“
Byla pro vás I.B třída velkou neznámou?
„Pro mě až tolik ne, věděl jsem, na
jaké úrovni to asi je. Některé týmy
jako Maletín, Slavonín by klidně
mohli hrát i vyšší soutěž, musí se
tam ale prokousat. Pro mě je spíše
neznámou dění v okrese.
ese. Týmy,
které s námi loni hráli
li o postup,
tak jsou letos poslední. Nevím, jak
by to vypadalo, kdybychom
ychom tam
zůstali, zda bychom teď s nimi
také nebyli naspodu.“
Právě Maletín vám nasázel hned sedm
m branek.
V čem je tak dobrý?
„Byl technicky lepší,
ší, dobře
kombinoval, má hráče
s většími zkušenostmi,
mi,
zaslouženě u nás vyyhrál.“
S jakými ambicemi jdete do
jara?
j

„Nemáme obranu moc zmáknutou,
máme spoustu ofenzivních hráčů včetně obránců,
které je těžké udržet vzadu. Trochu spoléháme
na Víťu Koutného, který chytá výborně,
a naší snahou je soupeře přestřílet.“
kouč fotbalistů FC Hvozd KAREL PROCHÁZKA
o preferovaném stylu hry

Hráči s nejvíce žlutými kartami: KARETNÍ TRESTY MUŽSTEV
9 – Matěj Smětal (Velká Bystřice), 8 – Petr Jurčík (Doloplazy), Tomáš Přikryl (Haňovice), Jan Knobloch (Lesnice),
Jiří Korenný (Lutín), 7 – Martin Semjon (Slavonín), Zdeněk Daříček, Lukáš Ospálek (oba Zvole), 6 – Filip Coufal
(Hvozd), Lukáš Vilímec (Haňovice), Jan Wenzel (Velká
Bystřice), Petr Nimerfroh (Zvole).

Hráči s nejvíce červenými kartami:

2 – Lukáš Kunčar (Dubicko), 1 – Martin Krajc, Dominik Vlček (oba Haňovice), Patrik Hrdlovič, Marek Vyboštok (oba
Dubicko), Tomáš Psotka (Kožušany), Lukáš Večeřa, Zby2 – Heřman Niessner (Babice), 4 – Marcel Pur (Dubicko), Pavel Kno- něk Dvořák (oba Velký Týnec), Ondřej Nejedlý, Stanislav
bloch (Lesnice), 6 – Radek Pagáč (Maletín), 7 – Robin Bukovský (Zvo- Jílek (oba Zvole), Michal Schneider, Michal Plachý (oba
le), 10 – Ondřej Procházka (Hvozd), 11 – Štěpán Roubalík (Lesnice), Babice), Milan Kubíček (Červenka), Daniel Hrabec (Velká
Bystřice), Tomáš Širáň (Doloplazy), Michal Korenný (Lutín).
13 – Nicat Aghazada (Slavonín), 17 – Tomáš Hrda (Hvozd).

Nejméně odehraných minut:

„Co nejdříve získat tři výhry,
abychom byli v klidu. Aby mohli
hrát kluci z lavičky, kteří poctivě
trénují, ale zatím toho moc neodehráli. Každý trenér chce mít svůj
mančaft co nejvýše, nejlépe by
bylo zůstat na pátém šestém místě,
když ale nebudeme na sestupové
pozici, bude dobře.“

(Přehled Žlutých a červených karet):
Dubicko
Haňovice
Zvole
Velký Týnec
Babice
Doloplazy
Kožušany
Červenka
Velká Bystřice
Lutín
Maletín
Lesnice
Slavonín
Hvozd

23
4
41
2
39
2
33
2
32
2
44
1
35
1
34
1
31
1
27
1
38
0
35
0
25
0
23
0
zdroj: ofisport.cz

Box, tenis
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. února 2014
Tým BC DTJ Prostějov se u slovenských „bratrů“ nenechal zahanbit

23
Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2013/14

TITUL JE OPĚT BLÍŽ, BOXEŘI VYHRÁLI V DUBNICI

Tři střetnutí, tři vítězství. Bilance prostějovských
boxerů zůstává i nadále stoprocentní a po předchozích domácích výhrách nad Dubnicí a Prahou
uspěl tým kouče Petra Novotného i na jihozápadním Slovensku. V tamějším prostředí se mohl
spolehnout i na podporu vlastních fanoušků, kteří
vážili cestu autobusem, také díky jejich hlasivkám
a povzbuzování se výběru BC DTJ Prostějov podařilo otočit stav 0:4 na konečných 10:6.
Dubnica (Slovensko),
Prostějov/jim
„Děkujeme našim fanouškům.
Je to velký úspěch a velice cenná
výhra, body z Dubnice se počítají.
Některá rozhodnutí byla kontroverzní, s tím se ale musí počítat
a věděli jsme, že musíme makat
po celá tři kola. Teď se musíme
poučit z chyb a využít toho v tréninku i v zápasech,“ mohl se po
návratu z náročné a únavné bitvy
radovat Petr Novotný, jenž také
neopomněl zdůraznit podporu ze
strany Olomouckého kraje a města Prostějov.
Druhý duel čtvrtého kola se
uskuteční v náhradním termínu, pohled na aktuální tabulku
ale naznačuje, že po polovině

soutěže má právě prostějovský
oddíl nejblíže ke zlatým medailím. Ze strany Dubnice již nebezpečí nehrozí, k odvetě do Prahy
pojede Prostějov s výhrou 12:4
v zádech. Hodně může napovědět
již dohrávka v Plzni, kterou oddíly odložily z podzimního termínu
až na polovinu března.

váhová kategorie do 56kg:
Filip Barák
Norbert Kalucza
3:0 na body
Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Byl to zápas jako přes kopírák
prostějovského souboje. Dvě
kola byl lepší Barák, pak odpadl
a poslední kolo vyhrál Kalucza.

Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Tomáš předvedl svůj typický
zavalitý styl a nebezpečné švihy. Zkušeně vycházel z obrany
váhová kategorie do 60kg:
a nepřesný soupeř byl dvakrát
Patrik Velký
počítán. Po tomto zápase jsme
Hodnocení kouče
už věděli, že máme nakročeno
Hamo Aperjan
Petra Novotného:
2:1 na body „Tibora si zřejmě pamatuji z dřívějších k celkovému vítězství.“
ligových soubojů, je to houževnatý
boxer, ale Robert si to zkušeně pohlíHodnocení kouče
váhová kategorie do 91kg:
dal. Ke konci sice schytal úder a měl
Petra Novotného:
Erik Tlkanec
„Potkali se dva velcí rivalové, Patrik roztržené obočí, to už ale nehrálo roli.
Adam Kolařík
je aktuální mistrem republiky. Dvě Zvládl to pěkně technicky i takticky.“
T.K.O. Tlkanec
kola byl lepší Hamo, byla na něm
váhová kategorie do 75kg:
vidět chuť po vítězství. Možná se ale
Nikolas Hoang
Hodnocení kouče
nakonec projevil chybějící rytmus,
Petra Novotného:
protože si tady moc nezaboxuje.“
Vladimír Lengál
1:2 na body „Tlkanec patří ke špičce a je to
váhová kategorie do 64kg:
nová boxerská hvězda, v lize ješMário Zábojník
Hodnocení kouče P. Novotného: tě nenašel rovnocenného soupeře.
Miroslav Šerban „Hoang byl silný a Láďa musel jít Má talent, údery i vůli, je velmi
1:2 na body o hmotnost výš než na republice, bojovný. Protože byl Vasil Ducár
navíc se projevil tréninkový deficit. nemocný, nasadili jsme teprve
Zvládl to ale skvěle a bojovností zví- dvacetiletého Adama Kolaříka.
Hodnocení kouče
tězil. Bylo to sice velké překvapení, Byl nebezpečný a klobouk dolů
Petra Novotného:
před ním, potřebuje ale ještě do„Nepřekvapilo mě, že oproti ale zasloužený výsledek.“
zrát a nabrat sílu. Byl to duel naprvnímu souboji nasadili Mária
váhová kategorie do 81kg: horu dolů až do vyčerpání, šance
o hmotnost níže, ve 'čtyřiašedesátce'
Ján Džanaj tam byla, ale ve třetím kole chytil
byl už v Praze a očekával jsem to
i proti nám. Míra si to ale odmakal
Tomáš Bezvoda úder a padl. Vstal včas, ale rozhodčí to ukončili.“
a zaslouženě vyhrál všechna tři kola.
1:2 na body
Pěkně o to zabojoval.“
Logicky tak domácí boxer vyhrál.
Norbert se do toho nemohl dostat,
byl na tom sice dobře fyzicky, ale
to nestačilo.“

4. kolo extraligy boxu
BC DUBNICA NAD VÁHOM
BC DTJ PROSTĚJOV

váhová kategorie do 69kg:
Tibor Kružel
Robert Bilík
0:3 na body

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

váhová kategorie nad 91 kg:
Matúš Macka
Bernard Ištván
T.K.O. Ištván

Hodnocení kouče
Petra Novotného:
„Ištván si konečně zaboxoval.
Soupeř nebyl špatný, ale naše maďarská posila předvedla um a zkušenosti a ukázala parádní kousky.
Domácí trenéři pak svého svěřence stáhli před třetím kolem.“

Češky postoupily přes Španělsko a zahrají si semifinále

6:10
Průběh utkání: 2:0, 4:0, 4:2, 4:4, 4:6, 4:8, 6:8, 6:10
Rozhodčí: Němeček - Gaspar, Duraj, Strnad, Šimon

VÝSLEDKY ZÁPASŮ:
do 56 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:
do 69 kg:
do 75 kg:
do 81 kg:
do 91 kg:
nad 91 kg:

Filip Barák – Norbert Kalucza
Patrik Velký – Hamo Aperjan
Mário Zábojník – Miroslav Šerban
Tibor Kružel – Robert Bilík
Nikolas Hoang – Vladimír Lengál
Ján Džanaj – Tomáš Bezvoda
Erik Tlkanec – Adam Kolařík
Matúš Macka – Bernard Ištván

3:0 na body
2:1 na body
1:2 na body
0:3 na body
1:2 na body
1:2 na body
T.K.O. Tlkanec
T.K.O. Ištván

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
4. kolo (15. a 16. února): BC Dubnica nad Váhom – BC DTJ Prostějov
6:10, Chimera Plzeň – BC Big Board Praha odloženo.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. BC DTJ Prostějov
2. BC BigBoard Praha
3. Chimera Fighters Plzeň
4. BC Dubnica nad Váhom

3
3
2
4

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
1
3

36:12
26:22
12:20
22:42

6
4
1
1

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 3. kola (15., nebo 16. března): Chimera Plzeň – BC DTJ
Prostějov.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Cetkovská si vyšlápla

UZDRAVENÁ LUCIE ŠAFÁŘOVÁ na světovou trojku Li Na
pomohla k postupu ve Fed Cupu

Sevilla (Španělsko), Prostějov/lv,
pk - Pošesté za sebou si tenistky
České republiky zahrají semifinále Fed Cupu. Po třídenním
martýriu porazily Španělsko
3:2, když důležitý bod získala za
stavu 1:2 prostějovská tenistka
Lucie Šafářová. Samotný čtvrtfinálový zápas byl kvůli počasí
několikrát přerušen a vedení
české výpravy dokonce zvažovalo, že z dějiště zápasu na protest
kvůli špatnému pořadatelství
odcestuje. Nakonec ale vyhrál
bojovný duch našich děvčat.
V oslabené sestavě bez jedničky
Petry Kvitové se prokousaly přes
přetěžké úvodní klání, a to je jen
a jen dobře.
„Jsem rád, že jsme vyhráli. Postoupili jsme, protože máme vyrovnaný
tým. Bylo to těžké v tom, že se nám
rozpadl základ, ale přesto byla velká šance vyhrát, což se naplnilo,“
radoval se z postupu nehrající kapitán fedcupového výběru žen ČR
Petr Pála.
Celé utkání bylo roztažené do tří
dnů. Nejprve své utkání v první
hrací den (sobota 8. února) prohrála
Záhlavová-Strýcová, o vyrovnání
se postarala Zakopalová, která už
však začala až v neděli 9. února,
aby své utkání dohrála až v pondělí 10. února, kdy nastupovala na
kurt za příznivého stavu 6:3 a 2:0.
Dobře rozehraný duel ale ztratila,
naštěstí ve třetím dějství se opět
našla a po hladké výhře 6:1 získala
první bod českého celku. Následně
ovšem česká jednička tohoto duelu nestačila na Suárezovou, byť
vyhrála první sadu. Na 2:2 naštěstí srovnala Šafářová, která vstala
z postele a ve třech setech přetlačila Solerovou. Vítězství zajistil
českému týmu nově utvořený pár
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2:3

Má srdce. Přestože ji kosila
nemoc, Šafářová nakonec hrála.
Foto: Česká sportovní/P.Lebeda
Záhlavová-Strýcová - Hlaváčková
ve čtyřhře.
Rozhodující utkání už na vlastní oči
neviděla dvojice Zakopalová se Šafářovou. Obě tenistky si po svých
zápasech rychle zabalily a spěchaly
na letadlo. Nejprve privátním spojem do Madridu a následně linkou
do katarského Dauhá na turnaj
WTA. Kdyby nepřijely, zaplatila
by každá pokutu 7500 dolarů. „Ať
to vítězně dotáhneme, když už se to
utkání takhle protáhlo,“ přála si ještě před deblem Šafářová. Její přání
se vyplnilo...
„Pro všechny to bylo strašně náročné. Ohromně si cením přístupu všech hráček. Ukázaly, jak se
bojuje za národní tým,“ vysekl tenistkám poklonu Pála.
O postup do finále se české vítězky Fed Cupu z let 2011 a 2012
střetnou 19. a 20. dubna doma s
obhájkyněmi titulu Italkami, které
porazily Američanky.

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Suárezová - Záhlavová-Strýcová
6:1, 6:4
Torrová - Zakopalová
3:6, 6:2, 1:6
Suárezová - Zakopalová
1:6, 6:3, 6:3
Solerová - Šafářová
6:4, 1:6, 3:6
Suárezová, Solerová - Hlaváčková, Záhlavová-Strýcová
6:7, 3:6.

OČIMA BOSSE

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zvítězitt
v takových podmínkách, které osobně nepamatuji, a jsou dle mého názoru naprosto neregulérní. Chlad, déšť, vítr po cely týden, dvorec
bez osvětlení a hala vzdálená více jak tři sta
kilometrů. To je opravdu výborná práce ITF v
únoru v Evropě. Také si povšimněte toho, že v národních týmech mnoha zemí jako jsou například Rusko, Itálie, Srbsko, USA nehrály zdaleka
nejlepší hráčky těchto výběrů, což po našich zkušenostech ve Španělsku
ani není divu... Náš tým si proto zaslouží opravdu velký obdiv!
Z našich holek potvrdila Klára Zakopalová výbornou formu a ukázala, že může být platnou hráčkou týmu. Lucie Šafářová zase dokázala
zvládnout náročný zápas i přes herní výpadek a doléčující nachlazení.
Nakonec se potvrdilo, že naše deblistky patří opravdu do světové špičky
a dokážou zahrát v rozhodujících chvílích i v obměněné sestavě.
Semifinálový domácí zápas s Itálií o třetím dubnovém víkendu vidím nadějně...(úsměv) Myslím, že v kompletním složení máme tým, který si opět
může zahrát finále. O místě zápasu bude rozhodnuto do konce února.“
Miroslav ČERNOŠEK,
majitel agentury Česká sportovní a.s.,
která zajišťuje zápasy daviscupových a fedcupových týmů ČR
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3x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Prší. Mokrý zápas prožily tenistky, takto se L. Brr, zima. Čeští fanoušci se ve Španělsku moc Zvládly to. Z nutnosti složený pár Hlaváčková
Šafářová schovávala před deštěm pod ručník. neohřáli a deštník byl důležitou součástí výbavy. - Záhlavová-Strýcová vyhrál rozhodující čtyřhru.

Dauhá (Katar), Memphis (USA), Prostějov/lv Výraznou stopu zanechaly prostějovské tenistky na
špičkově obsazeném turnaji v katarském Dauhá.
Hned dvě členky TK Agrofert se blýskly postupem do
čtvrtfinále. Senzací byl především počin Petry Cetkovské,
která porazila třetí hráčku světa a vítězku nedávného
Australian Open Li Na z Číny. Na první čtvrtfinále
v kariéře si naopak ještě musí počkat Jiří Veselý, který
postoupil v americkém Memphisu alespoň přes jedno
kolo. O úspěchu Tomáše Berdycha v nizozemském
Rotterdamu si můžete přečíst na jiném místě této strany.
Dvě Hanačky ve čtvrtfinále
Petra Cetkovská mezi nejlepších
osm hráček postoupila poprvé
od roku 2012. Jak již bylo zmíněno, na cestě za čtvrtfinálovým
úspěchem dokázala porazit především Li Na, vítězku Australian
Open 2014. Nejvýše nasazenou
tenistku zdolala 7:6, 2:6, 6:4
a ukončila tím její sérii třinácti vítězných zápasů. Cetkovská, které před turnajem patřilo až 134.
místo, přitom musela do hlavní
soutěže projít z kvalifikace. „Je
to úžasné vítězství, které mi dodá
hodně sebevědomí. Výkon byl
výborný, dokázala jsem uspět,
i když v poslední sadě soupeřka
vedla 3:1,“ radovala se prostějovská tenistka. Náročný program se
podepsal pod výsledek dalšího
utkání, v němž Cetkovská prohrála 1:6, 0:6 s Němkou Kerberovou.

Kristen Flipkensová. Přestože se
prostějovské hráčce moc nevěřilo, do další fáze postoupila po
výsledku 5:7, 6:4 a 6:4. V následujícím utkání Šafářová zvítězila
nad Číňankou Pcheng Šuaj 6:2,
5:7 a po nemoci vyhrála třetí
utkání ve třech dnech. Prohrála
až ve zmíněném „sestrovražedném“ souboji s Kvitovou. „Utkání bylo strašně těžké, ale chyběl
mi kousek. Celkově jsem ale
s výkonem na turnaji spokojená.
Potřebnou energii mi dodávala
rodina, která byla v Dauhá se
„Nedokázala jsem zopakovat pomnou,“ poznamenala Šafářová.
slední výkony. Přesto čtvrtfinále
beru jako velký úspěch,“ řekla
Veselý na čtvrtfinále
Cetkovská.
nedosáhl
Mezi nejlepších osm se dostala
rovněž Petra Kvitová. Česká jed- Prvního čtvrtfinále v kariéře na
nička v Kataru nejprve vyřadila okruhu ATP se Jiří Veselý ještě
Venus Williamsovou a v osmi- nedočkal. Na turnaji v americfinále oddílovou kolegyni Lucii kém Memphisu sice český hráč
Šafářovou. Po nemoci, kvůli níž porazil v prvním kole turnaje
musela vynechat Fed Cup, se 6:3, 6:2 pátého nasazeného hráče
vrátila ve slušné formě a prohrála loňského semifinalistu Marinka
až se Srbkou Jankovičonou 1:6, Matosevice z Austrálie, čímž
3:6. „Odehrála jsem těžké zápasy. se těšil z druhého vítězství na
S Venus, Luckou i Jelenou, která okruhu. V následném osmifinále
zkrátka byla lepší. Jedu dál,“ pro- ale nestačil na Američana Jacka
Stocka. Veselý prohrál hladce
hlásila po turnaji Kvitová.
2:6, 1:6 za sedmdesát minut,
Šafářová prohrála
když hned pětkrát ztratil svůj
s kamarádkou
servis. „Utkání mi vůbec nevyPo náročném přesunu z dějiště šlo. Nemá smysl se v tom hrabat.
čtvrtfinále Fed Cupu čekala na Musím zapomenout a připravit
turnaji v Dauhá Lucii Šafářovou se na další turnaj,“ řekl Veselý po
turnajová šestnáctka Belgičanka porážce.

SKVĚLÝ TOMÁŠ BERDYCH! Vyhrál
v Rotterdamu a postoupil na šesté místo

Rotterdam (Nizozemí),
( i
í) Prostěě
jov/lv - Poprvé v letošní sezoně
se Tomáš Berdych probojoval do
finále tenisového turnaje, a hned
z toho bylo celkové vítězství! Na
silně obsazeném podniku v nizozemském Rotterdamu nenašel
přemožitele, a získal již devátý
titul v kariéře. Během turnaje navíc ztratil jediný set. „Byl
to nádherný týden,“ prohlásil
s úsměvem Berdych, který se
v novém vydání žebříčku ATP
posune na šestou pozici.
V úvodním klání si nejlepší český
tenista poradil bez větších problémů
s Italem Seppim a dobrou formu
potvrdil také v duelu druhého kola
proti Francouzovi Mahutovi. Oba
hráči se přitom utkali popáté v kariéře a popáté se radoval Berdych. „Od

začátku turnaje jsem se cítil dobře
a snažil se předvádět svoji hru. Šel
jsem výhrám naproti,“ komentoval
své úvodní zápasy hráč prostějovského TK Agrofert.
Velkým herním testem bylo pro
Berdycha čtvrtfinále, v němž byl
jeho soupeřem Janowicz. Polský
bombardér se dlouho opíral o svůj
servis a získal první sadu v dramatické zkrácené hře. V dalším průběhu utkání už ale byl lepší český
hráč, který dokonale využil deseti
dvojchyb protivníka, a slavil zasloužený úspěch. „Především psychicky
to bylo náročné utkání, po dvou lehčích duelech mě čekal hodně těžký
soupeř. Využil jsem své zkušenosti,
kterých mám přece jen víc, než Janowicz,“ komentoval své čtvrtfinálové vystoupení tu chvíli ještě sedmý hráč světového žebříčku ATP,
který v zápase udělal pouze patnáct
nevynucených chyb.

Nasazená trojka rotterdamského turnaje se dobře vyspala i na semifinále
s Lotyšem Gulbisem. Berdychův
soupeř v průběhu zápasu uhrál
pouze pět her a předvedl celou řadu
úderů. Český tenista toho dokázal
využít. „Hrál jsem v klidu a byl koncentrovanější. To byl mezi námi největší rozdíl. Rozhodně to ale nebylo
tak snadné, jak ukazuje výsledek,“
uvedla česká tenisová jednička.
V posledním utkání s Čiličem si
zpočátku soupeři vzali servis, brejk
jak první udržel Berdych. Za stavu
4:3 navýšil svůj náskok čistou hrou a
svoji šanci nepustil. Hned na začátku
druhé sady český tenista opět prolomil Čiličovo podání. To samé se
mu povedlo také v sedmé hře, kdy
upravil průběžné skóre na 5:2. Své
představení vzápětí ukončil čistou hrou a proměnil hned první
mečbol a ukončil šestnáctiměsíční
čekání na turnajový titul.

Házená Extra
Druholigová házenkářská sezona 2013/2014 zahájila
o uplynulém víkendu svou druhou polovinu. Při této příležitosti vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší jak krátké
ohlédnutí za úvodními jedenácti koly, které udělaly zejména
kosteleckým fanouškům mnoho radosti, tak i náhled do jarních odvet.
Nečekaně úspěšný podzim prožil někdejší účastník české
extraligy a česko-slovenské interligy. Po bídných výsledcích
v přípravném období nastalo zčistajasna velké obrození a
nepřerušená série bez porážky. Tým Zdeňka Čtvrtníčka tak
uplynulé týdny mohl přezimovat na druhém místě tabulky se
stejným bodovým ziskem jako vedoucí Olomouc. To druhý
regionální účastník Sokol II Prostějov se tolik po ramenou plácat nemůže, když zatím marně vyhlíží pozice v horní polovině
tabulky. Přes zimní přestávku ztrácel ze sedmé příčky na absolutní čelo rovných deset bodů, zatímco na poslední Kuřim
měl před víkendovým dvanáctým kolem k dobru jen šest bodů.
Na této dvoustraně tudíž přinášíme pohled na celou soutěž optikou čísel, tedy pětici tabulek znázorňujících celkový
stav i bilanci doma, venku a v obou poločasech, statistiky
celé soutěže i obou zástupců Prostějovska ve třetí nejvyšší domácí soutěži. Následuje pohled redakce na podzimní
dění ve druhé lize a obsáhlé rozhovory s trenéry obou celků
Zdeňkem Čtvrtníčkem a Aloisem Juríkem, hráče zastupují
opory obou týmů Tomáš Varha s Jiřím Kozlovským, nechybí ani názory předsedů házenkářských oddílů, tedy Lukáše
Chalupeckého a Jiřího Hrubého. Coby hráč zasáhl do dění
ve druhé polovině loňského kalendářního roku pouze šéf
prostějovského klubu, do jarní části jsou ale připraveni oba
dva, a může tak dojít i na zajímavý souboj v derby, to je ale
na programu až na samém konci soutěže - v předposledním kole v sobotu 3. května 2014.
Texty a foto: Jiří Možný

DRUHÁ LIGA MUŽŮ - SKUPINA JIŽNÍ MORAVA
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
TJ STM Olomouc
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Házená Legata Hustopeče
SHC Maloměřice
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Sokolnice
TJ Sokol Brno Juliánov
TJ Sokol Telnice
SK Kuřim

12. Handball KP Brno „B“

5
6
5
6
5
6
5
6
6
6
5
5

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

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

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

168:134 10
141:124 10
150:123 9
160:145 9
150:137 8
183:171 8
138:123 7
180:182 6
164:176 5
135:149 5
148:160 2
140:156 2

1. POLOČASY:
1. Olomouc
2. Hustopeče
3. Kostelec
4. Maloměřice
5. Velké Meziříčí
6. Ivančice
7. Kuřim
8. Juliánov
9. Telnice
10. Sokolnice
11. Prostějov
12. KP Brno „B“

11 10 1
11 9 1
11 8 0
11 6 1
11 5 1
11 4 2
11 4 1
11 4 0
11 4 0
11 3 1
11 3 1
11 1 1

0
1
3
4
5
5
6
7
7
7
7
9

V
8
8
9
7
6
6
4
3
3
2
2

R
3
3
0
1
1
1
1
1
1
1
0

P
0
0
2
3
4
4
6
7
7
8
9

S
323:272
288:245
345:305
309:279
290:268
306:302
289:310
321:340
279:303
294:338
321:352

B
19
19
18
15
13
13
9
7
7
5
4

+/(9)
(7)
(6)
(3)
(3)
(3)
(-1)
(-5)
(-5)
(-7)
(-6)

11 1

1

9

272:323

3

(-7)

TABULKA VENKU:

TABULKA DOMA:
1. Olomouc
2. Kostelec
3. Ivančice
4. Maloměřice
5. Velké Meziříčí
6. Hustopeče
7. Prostějov
8. Sokolnice
9. Telnice
10. Juliánov
11. Kuřim
12. KP Brno „B“

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1. Hustopeče
2. Kostelec
3. Olomouc
4. Maloměřice
5. Velké Meziříčí
6. Ivančice
7. Juliánov
8. Kuřim
9. Prostějov
10. Sokolnice
11. KP Brno „B“
12. Telnice

5
5
6
5
6
6
5
6
6
5
6
5

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

0
1
3
0
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
2
3
4
4
5
5
4
5
5

162:13410
147:121 9
155:138 9
149:134 6
156:165 5
140:145 4
144:154 2
173:192 2
151:187 2
141:158 1
132:167 1
130:162 0

2. POLOČASY:
173:131 21
183:158 19
138:115 16
146:133 13
151:151 11
140:136 10
154:172 9
138:151 8
150:176 8
152:156 7
150:160 7
127:163 3

1. Hustopeče
2. Ivančice
3. Kostelec
4. Olomouc
5. Maloměřice
6. Velké Meziříčí
7. Prostějov
8. Telnice
9. Juliánov
10. Sokolnice
11. KP Brno „B“
12. Kuřim

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
3
1

1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
3

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

162:14717
150:13215
150:13014
150:14114
163:14613
155:15113
139:150 9
144:162 9
141:152 8
169:184 8
145:160 7
167:180 5

TÝMOVÉ STATISTKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ

SOUPISKY PRO JARO 2014
SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
Brankáři:
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
Křídla:
Radek GODÁL
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Lukáš MACH
David PALIČKA
Jakub RIKAN
Petr ZAPLETAL
Pivoti:
Josef HUMPOLÍČEK
Ivo CHALUPECKÝ
Marcel KNÉBL
Pavel KNÉBL
David KOPEČNÝ
Michal JURKA
Lukáš ŘÍČÁŘ
Spojky:
Roman BAKALÁŘ
Marek GREPL
Jiří HUSIČKA
Jindřich PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
David ŠEVČÍK
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Vedoucí mužstva: Radek NAVRÁTIL
Předseda oddílu: Lukáš CHALUPECKÝ
Změny v kádru:
Přišli: Husička (Senice na
Hané, Zapletal (Litovel)
Odešli: -

24 - 25
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SOKOL II PROSTĚJOV
Brankáři
Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Zdeněk MICKA
Michal ZACPAL
Křídla:
Michal BURGET
Tomáš ČIŽMÁRIK
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pivoti:
Tomáš JURÍK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD
Spojky:
Martin BEČIČKA
Martin JURÁČEK
Michal JURÍK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Alois JURÍK
Vedoucí mužstva: Svatopluk
ORDELT
Předseda oddílu: Jiří HRUBÝ

vecernikpv.cz
.cz

Druholigová házená V PODÁNÍ
T Sokol Kostelec na Hané - HK a TJ Sokol II Prostějov
TJ
ov
o
v

608 706 148

KOSTELEC PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIL, PROSTĚJOVU SE MOC NEVEDLO

Takový průběh čekal málokdo.
Výsledky předešlé sezony a letní
vývoj na kostelecké i prostějovské
straně vybízel k tomu, že Prostějovu
se s novým koučem Aloisem Juríkem podaří usadit na čelních
pozicích druhé ligy, naopak Kostelec
na Hané bylo snadné pasovat do
role mužstva, jehož hlavním cílem
bude nemít záchranářské starosti.
Skutečnost však byla zcela jiná,
a zatímco prostějovský Sokol II. musel látat díry v sestavě, kostelecký Sokol-HK se rozjel k takové jízdě, která
zaslouží smeknutí klobouku...

Komentář
Základem kosteleckého úspěchu
je precizní obrana, což dokládá
pohled na průběžnou tabulku. 245
inkasovaných branek je nedostižná
meta pro všechny ostatní celky,
druhé nejlepší Ivančice dostaly
o více než dvacet gólů více. Zde se
ukazuje nejen síla brankářů, ale
v podstatě hra celého týmu. Zkušené
posily s věkem vysoko nad třicet
let se dokázaly rychle adaptovat
a zužitkovat poznatky ze stovek odehraných střetnutí, do karet jim hraje
i fakt, že tato soutěž je ryze amatérská

Matrix. Tomáš Varha předváděl v podzimním derby skvělé zákroky a i díky němu patří Kostelci druhá
pozice jen o skóre za Olomoucí.
a prakticky všechny celky se potýkají
s (ne)účastí hráčů na trénincích.
Pozitivně se projevil i příchod
nového kouče Zdeňka Čtvrtníčka,
jenž se s některými házenkáři zná
ještě ze své aktivní kariéry a který se
občas nechá přemluvit k veteránským duelům. Kádr je sice věkově
značně rozmanitý, nicméně se mu
podařilo vytvořit fungující kolek-

tiv a hráče správně nahecovat, že
dokázali zvládnout také koncovky
zdánlivě ztracených střetnutí.
Bonbónkem pak byl první poločas
proti Velkému Meziříčí, pouhé čtyři
obdržené góly za třicet minut jsou
velkou raritou!
I Alois Jurík se chtěl spoléhat na
precizní a nepropustnou obranu.
Jenže předělat ofenzivně laděný

tým nelze pouhým lusknutím
prstu, navíc se k tomu přidala
zranění klíčových hráčů. Nekompromisní Jakub Raška se vrátil až
ve vítězném duelu s Kuřimí, rozpadla se prakticky i útočná fáze.
Podstatný okamžik se udál hned
ve druhém kole proti Telnici,
které sice Prostějov zvládl, přišel
ale o Jiřího Kosinu. Zranění

nejlepšího střelce celé druhé ligy
v sezoně 2012/2013 zprvu nevypadalo tak vážně, nakonec ho ale
vyřadilo ze zbytku podzimní části
a teprve v uplynulých týdnech
se mohl postupně zapojit zpět.
Prostějovu tak podle loňských
statistik v průměru ubylo devět
a půl branky na zápas, což se
muselo projevit. Spoustu zápasů
chyběl také Gazdík, jenž je
schopen zatížit konto soupeře
čtyřmi pěti góly v jednom utkání, navíc hraje podstatnou roli
i v defenzivě.
Od větších starostí tak Sokol II.
zachránil vydařený úvod a šest
bodů v prvních čtyřech střetnutích.
V dalších sedmi kolech už totiž
přišla jen jedna remíza a jedna
výhra. Budou-li nicméně hlavní
opory v pořádku, neměl by mít
ani Prostějov potíže se záchranou
a minimálně sedmou pozici by
mohl uhájit. Definitivně ztracené
není ani proniknutí do nejlepší
šestky, ale ztráta čtyř bodů velí
nejen bodovat doma, ale také
vozit cenné příspěvky z palubovek
soupeřů. To na Kostelec na Hané
čekají jiné starosti, podzimní výkony vybízejí jednoznačně k udržení
mezi nejlepší trojicí.

„Budeme-li kompletní, můžeme skončit v horní polovině,“

věří Alois Jurík ve zlepšení a posun ze sedmé pozice
Po mnoha sezonách strávených na lavičkách Kostelce
na Hané a Přerova se vrátil zpět do kmenového
Prostějova. Zkušený házenkářský trenér Alois Jurík zaujal v létě loňského roku pozici hlavního kouče TJ Sokol
II. Před startem druholigového ročníku sice plánoval
atakování nejvyšších pozic a úvodní dvě kola znamenající výhry v Juliánově a nad Telnicí sváděla k optimismu,
pak se ovšem ještě prohloubila marodka a bez velkých
útočných i obranných opor se už mužstvu nedařilo.
Výsledkem tak mimo jiné bylo sedmizápasové čekání
na výhru i debakl 27:39 na půdě trápících se Sokolnic.
Před startem sezony jste věřil v první polovinu. Proč se
vám na umístění nepodařilo dosáhnout?
„Účast na trénincích nebyla ideální,
zejména jsem ale nepředpokládal, že
nastane takové zdravotní martyrium.
Za svou kariéru jsem nezažil takovou
hrůzu, aby se kádr tak zdecimoval.
A zrovna to padlo na spojky... Prvních
pět kol mi chyběl ostrý střelec Valach,
od třetího vypadl Kosina, od čtvrtého pak Gazdík! Dále byli mimo hru
Bečička, Juráček, Münster i Raška.
Na našem herním projevu to bylo
znát, navíc ani soupeři nejsou hloupí
a viděli, že jediná hrozba je od Kozlovského, jehož nám vzali na osobku
a nebylo co řešit. Zbývající kluci jsou
vesměs mladí, nezkušení a tak nastalo
trápení...“
p
Kde jste našel největší podzimní pozitivum?
„To, že jsme se s přibývajícími koly
dokázali vypořádat s momentální

ztrátou Kosiny a Gazdíka, kteří byli
dlouhodobě zranění. Prostějov loni
stavěl na jejich hře a střeleckých
schopnostech, a jestli mi od třetího
kola chyběl Kosina a od šestého kola
Gazdík, byl to velký problém. Ostatní
hráči totiž dříve nedostávali takový
časový prostor a spoléhalo se na to,
že branky prostě dají tito dva, nebo
Kozlovský. Nám ale zůstal samotný Kozlovský. I tak jsme ale získali
o dva body více, než měl Prostějov
loni touto dobou.“
Jak se absence spojek projevila?
„Je všeobecně známo, že spojky tvoří
hru a bez nich to prostě nejde, ať už
se jedná o střelbu, spolupráci s pivoty a křídly. Hráči měli zafixované, že
Kosina, Gazdík a Kozlovský rozhodují zápasy, a když se na ně vytvořil
tlak v podobě odehraných minut, tak
byl tým v úzkých. Spojky navíc neumí hrát s pivoty, je ale pravdou, že
pivotům nejde zpracovávat přihráv-

ky a nemají dostatečně kvalitní práci
na brankovišti. Objevilo se také malé
procento úspěšnosti střelby z postu křídla. Vše lze natrénovat, ale tvrdím, že
v tréninku nedělají hráči svou práci na
sto procent. Trénink třikrát týdně je minimum a jakákoli neúčast se projeví...“
Která bodová ztráta vám
byla nejvíce nepříjemná?
„Každá porážka mrzí. Nejvíce mě ale
mrzí prohra s Ivančicemi, kdy jsme
dokázali jejich potenciál udržet na
dvaceti brankách, bohužel jsme jich
ale dali jen sedmnáct. Právě tyto dva
body mi chybí k plné spokojenosti.
Ale všechno zlé je k něčemu dobré
a doufám, že jaro bude lepší.“
Mohla výše zmíněná zranění
pramenit i z nedostatku odpočinku?
„Ne. Je to kontaktní sport, to se může
stát. Na házenou potřebujete člověka,
jehož hranice bolesti je posunuta mimo
lidské chápání, to není sport pro bolestínky. Určitě to tedy nebylo z únavy
či přetěžování. Bečička byl dlouhodobě zraněný už dříve, Münster dlouho
laboroval s kotníkem a navíc studuje na

vysoké školee ve Zlíně, Kosina si to udělal
dělal ve druhém
kole, kdy nekontrolovaně
dopadl, Gazdík
zdík měl problémy s ramenem.
nem. Nyní už
všichni včetně
etně Kosiny nastoupili
upili do
přípravy, doufám,
oufám,
že budeme kompletní. A tvrdím,
dím, že
náš herní projev
rojev bude
daleko lepší.“
.“
Kam
m byste se
mohli
hli a chtěli
posunout?
„V tabulcee pravdy
máme minus
nus jeden
bod. Sice jsme
sme vyhráli
v Juliánově,
ě, ale zase
jsme ztratilii bod doma
s Olomoucíí a dva body
s Ivančicemi.
mi. Pevně však
věřím, že pokud budeme kompletní,
etní, tak proč
bychom nemohli
emohli přivézt
body i z venku
nku a skončit v
horní polovině
vině tabulky?
Třeba na soustředění
ustředění

kluci makali a bylo
byl vidět, jak se na
dřinu těší. Třífázová
Třífázov příprava každý
den, dostali zabrat...“
zabrat..
Hned šestkrát jste inkasovali více než třicet
kasov
branek. Bylo to dáno i ztrátami v útoku?
„Částečně tto spolu souvisí,
ale i když ggól dáte, tak jdete
do obrany. Je to o obranné fázi
byl známý tím, že
a Prostějov by
útočný projev, a když
vsázel na útoč
dá o gól víc nnež soupeř, tak vytvrdím, že se musí vyhraje. Já tvrdím
obrany. Když ubráním,
cházet z obran
dám. Obrana nejde
nějak gól dám
týden ani za měsíc, je
nacvičit za týd
dlouhodobá záležitost. Je to
to dlouhodob
činnost, kterou hráči netaková činno
každý chce dát raději
mají rádi, kaž
vypadli mi perfektní
gól. A vyp
včetně Rašky, který
obranáři vč
se vrátil až v posledním kole.
Některý zzápas jsme dokázaobraně odehrát celkem
li v obran
ale stalo se, že jsme
dobře, al
selhali, to je fakt.“
(dokončení na straně 29)
(dokonč

„Hráči měli zafixované, že Kosina, Gazdík a Kozlovský
rozhodují zápasy, a když se na ně vytvořil tlak v podobě
odehraných minut, tak nastaly problémy. Spojky navíc
neumí hrát s pivoty, těm se nedařilo zpracovávat přihrávky.“
prostějovský trenér ALOIS JURÍK o podzimních trablech svého celku

Hrající předseda prostějovského oddílu Jiří Hrubý věří v posun výš

„CHTĚLI BYCHOM SE POŘÁDNĚ SEHRÁT A DOHNAT ŠPICI“

Dvě půl sezony v pozici hrajícího
předsedy házenkářů Sokola II
Prostějov má za sebou Jiří Hrubý.
Šestadvacetiletý absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně v létě představil
týmu nového trenéra Aloise Juríka, jenž nahradil odcházejícího
Josefa Zedníčka. Podzimní část
se ale zcela podle představ nevyvíjela, přesto změna přinesla i řadu
pozitivních prvků.
„Pár věcí se angažováním pana Juríka změnilo, postupem času se začal
projevovat jeho důraz na obranu.
Uvidíme ale až po konci sezony, teď
je to ještě předčasné hodnotit. Pro
většinu hráčů to byl nicméně zajímavý impulz, zvýšila se tréninková docházka, vlilo to zdravou konkurenci
do mužstva,“ pochvaluje si dopady
návratu zkušeného lodivoda Hrubý.
Co se ale oproti předešlému období
nezměnilo, to je marodka. I podzim
totiž musela vynechat řada hráčů
a na hře i výsledcích to bylo znát. „To
je pravda. Tento půlrok nás postihlo
asi nejhorší zranění... Hned od počátku sezony nám chyběla vůdčí osoba
v ofenzivě Jirka Kosina. Byl to dost
velký zásah do sestavy, jeho góly
nám hodně chyběly a museli jsme
hledat trochu jiný systém. Navíc se
k tomu přidávala zranění dalších
hráčů a muselo se improvizovat se
sestavou,“ zrekapituloval trable s

nás. Kdyby došlo k termínové kolizi, pomohou nám. Třeba na Jirkovi
Kozlovském bylo v závěru podzimu
znát, že v Přerově dostával stále více
prostoru. Bylo to pro něj hodně náročné,“ uznal Jiří Hrubý.
V současné době nepředpokládá,
že by se jejich status změnil a opustili Prostějov trvale, nynější situace
jim totiž dopřává pozitiva. „Teď
je to nejvýhodnější pro oba kluby
i hráče. Umožňuje jim to, aby si zahráli co nejvíce a Přerov si kdykoliv

může doplnit kádr o další hráče, kteří
pravidelně hrají a nesedí,“ zdůraznil
předseda prostějovského oddílu.
Vlastní výkony příliš hodnotit nechtěl, lišily se zápas od zápasu. „Moc
s nimi spokojen nejsem. Všechno ale
souvisí s hrou obrany, jsou to spojité nádoby, a když se daří obraně, je
vysoká pravděpodobnost, že se bude
dařit i mně nebo Michalovi. Máme
tady ještě na čem pracovat,“ podotkl
při pohledu na více než tři stovky obdržených gólů.

tím, že v tomto světle není podzimní
vystoupení až tak hrozné.
„Radost mohla být větší, ale vstoupily do toho takové faktory, které
nemůžeme příliš ovlivnit. Stav je tak
odpovídající tomu, v jaké situaci se
nacházíme. Jsem optimistický a další
půlrok se to může zlepšovat. Chtěli
bychom se pořádně sehrát, aby se na
nás dalo dívat, odehrát kvalitní zápasy a dohnat špici,“ přeje si ve zbytku
sezony dohnat ztrátu na nejlepší.
Pro jaro tým doplnil Tomáš Čižmárik, naopak Michal Burget
s Adamem Budíkem již na pod-

zim do utkání prakticky nezasáhli.
„Adam se asi rozhodl skončit s házenou, už netrénuje a moc s ním nepočítám. Klidně ale může přijít a bojovat o místo v sestavě. Michal Burget
změnil práci na konci léta a nestíhá
teď tréninky ani zápasy,“ zdůvodnil.
Dalším zásahem do sestavy bylo
hostování hned trojice Jurečka,
Kosina, Kozlovský v extraligovém Přerově, z čehož ale může
Sokol II Prostějov profitovat. „Je
velice dobré, že se dokázali prosadit
do týmu, který hraje nejvyšší ligu,
nicméně prioritou je, aby hráli za

naše výkony“

Sladkokyselý byl uplynulý
půlrok pro prostějovskou oporu
Jiřího Kozlovského. Při vynucené absenci Jiřího Kosiny a Štěpána Gazdíka zůstal v ofenzivě
prakticky osamocený a soupeři
si ho často vzali na osobní obranu, aby ho co nejvíce vymazali
ze hry. Na druhou stranu se ale
dostal do sestavy extraligového
Přerova, kde vcelku překvapivě
dostává stále víc příležitostí!
„Je to velké zklamání, čekal jsem,
že budeme výš v tabulce, asi tam,

kde je teď Kostelec... Postihla nás
ale série zranění a je to teď na mladých. Delší dobu to bylo postaveno na pár lidech, do příštích sezon
by to ale mohlo být lepší,“ věří Jiří
Kozlovský v to, že prostějovští
mladíci nabrali zkušenosti.
On sám také sbírá zkušenosti,
ale hned extraligové. „Snažím
se. Je to rychlejší, tvrdší, víc to
bolí, každý ví, kam si nabíhat. Jen
volna moc není, z práce jdu buď
do Prostějova, nebo do Přerova
na trénink a pak spát,“ prozradil
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Startuje jarní část druhé ligy házenkářů, po první polovině sezony je Kostelec druhý a Prostějov sedmý

ZDENĚK ČTVRTNÍČEK: „SOUPEŘE MŮŽEME VÁLCOVAT I NA JAŘE“
Strůjce podzimního kosteleckého úspěchu se těší na pokračování sezony

Povedený půlrok prožil na kostelecké lavičce Zdeněk
Čtvrtníček. Někdejší dlouholetý prvoligový kouč sice po
svém letním nástupu musel strávit několik trpkých porážek včetně pohárového vyřazení s Droždínem hrajícím
až krajský přebor, samotná mistrovská soutěž ale byla
o něčem zcela jiném. O zkušenosti posílený kádr se výrazně zvedl v obraně, když průměr inkasovaných branek snížil o šestinu na zhruba dvaadvacet a čtvrt branky.
A projevilo se to i na výsledcích, když pouze Kostelec na
Hané a vedoucí Olomouc ani jednou za jedenáct kol neprohrály a právě tato dvojice se usadila na čele tabulky.
Úvodem se nemohu nezeptat, co stálo za úspěšnou
podzimní jízdou?
„Druhé místo má tři stupně. V přípravě a první části to byla nesehranost.
Přišli bratři Knéblové a Roman Bakalář, odehráli jsme turnaj s prvoligovými celky, s nimiž jsme prohráli
vysokým rozdílem. Následovalo pak
utkání Českého poháru v Droždíně,
kde jsme sice prohráli, nebyli jsme ale
kompletní. Opravdu jsme tam hráli
jen s pár hráči a mladými. Ve druhé
části nás přišel posílit Varhalík, ve třetí
nám pomohl Godál. Oba dva jsou velice zkušení hráči.“
Kdybychom to vzali postupně, své působení jste začal
úspěšně zvládnutým domácím
dvojutkáním...
„První kolo s Kuřimí bylo velmi
náročné, v loňské sezoně skončili na
třetím místě. Mužstvo se sehrávalo,
vyhráli jsme ale 27:23. Ve druhém
kole nás čekala Olomouc, kterou
jsem trénoval v předchozím období.
Utkání jsem již považoval za ztracené, ale dokázali jsme uhrát bod
a remizovali 18:18. Poté jsme v Juliánově vyhráli vysokým rozdílem,
tam se mužstvo začalo sehrávat
a začali jsme praktikovat nový
obranný systém. V dalším kole jsme
hráli se Sokolnicemi, která mě překvapila. Celky jihomoravské skupi-

„Nemám strach, že bychom se ne- s Kosinou. Věřím ale, že můžeme
udrželi do šestého místa, což byl cíl válcovat soupeře i na jaře. Mým cívedení před sezonou. Ale po pod- lem bylo mít dobré výsledky a jsem
zimní části soutěže má klub vyšší rád, že se mi to daří.“
ambice, a sice skončit do třetího mísDisponujete skvělou obrata. Mužstvo má na to hrát na špici,
nou. Čím je dáno, že po
nemohu se ale vyjádřit k tomu, zda polovině ligy jste v této činnosti
budeme první, druzí, nebo třetí. Hrá- nejlepší?
či jsou dobře namotivovaní, protože „Bratři Knéblové byli vždy obranepočítali s tím, že v podzimní části náři. Hráli proti mně v Olomouci,
uhrajeme devatenáct bodů. Začalo se pak jsem je trénoval v Litovli. Vím
jim dařit, stouplo sebevědomí. Pro- o jejich schopnostech
h a dirigování
blémem ovšem je, že spousta z nich obrany, plus před nimi
mi mám takovéstuduje vysoké školy a já je dostanu ho hráče, jakým je Martin Grulich.
na trénink. Po- Navíc jje skvěle doplňuje
j jjednou týdně
ý
pplňuje
j Roman
ny druhé ligy jsem totiž moc neznal jen
a proti Sokolnicím jsem hrával, když
ještě byla v první lize. Podařilo se
nám remizovat 24:24.“
Následně se vám o branku
podařilo vyhrát v Telnici
a i druhý zápas venku jste vyhráli...
„Tam to bylo nesmírně vyrovnané, ale připojil se k nám Varhalík
a ohromně nás zvedl. Do té doby jsme
trenér kosteleckého Sokola Zdeněk Čtvrtníček
na střední rozehrávce vše hráli přes
o patáliích s přípravou na zápasy
Martina Grulicha, což je hráč, kvůli
němuž jsem de facto přišel do Kostelce, ale šedesát minut hry je opravdu kud bychom trénovali třikrát týdně Bakalář, Smékal vev současném trendu házené hodně v kompletní sestavě, nevěřím tomu, lice vyrostl v obraa to se nedá. Dále jsme zdolali ne- že bychom druhou ligu nevyhráli... ně, k tomu Grepl
a Vymětal. Pak vím,
příjemné Ivančice 26:25, v Malomě- (úsměv)“
Hned ve druhém kole jarní že nemůžeme prořicích jsme získali velice cenný bod
části se utkáte s vedoucí hrát. Navíc Varha
a nastala taková jízda, kterou jsme nazvali kosteleckým válcem...(úsměv)“ Olomoucí, rozhodne už tento s Navrátilem chytajíí
na druhou ligu úplněě
To je pravda, v závěrečných zápas, kdo celou soutěž vyhraje?
duelech jste soupeře zdolali „Otázka ale je, jak dopadne první luxusně, vidím to užž
kolo. Oni mají Hustopeče a my Ku- v tréninkové přípravě.
ě.
zcela suverénně!
„Velké Meziříčí jsme porazili 20:17, řim, kterou já absolutně nepodceňuji, Ale znovu opakuji, že
tam to byla super obrana, když za přestože je předposlední. Systém pokud je nedostanu třikrát
můžepoločas jsme dostali jen čtyři branky. házené je takový, že se může stát týdně na trénink, nemůžeo souJednoznačné to bylo i v Brně, překva- cokoli. Nevím, kdo nám to píská, ale me hrát výš než tuto
n Grupuje mě ale, že jsou až na posledním musíme hrát tak, abychom stále ved- těž. A bohužel Martin
aněn,,
místě. Pak jsme o devět branek pora- li o několik branek, protože ve ven- lich je dlouhodobě zraněn,
zili oslabený Prostějov, kolegovi Jurí- kovním prostředí je dneska problém mimo je i Říčař, jenž je po
kovi chybělo několik hráčů, vše uza- vyhrát. Olomouc má ale i tak lepší operaci nohy.“
rozlosování. I kdybychom vyhráli
Jak jste spokojen se zimní
vřela vvysoká výhra v Hustopečích.“
přípravou?
Jen pár branek vás dělí od v Kuřimi a porazili Olomouc, tak
prvního místa, jaké jsou hrajeme v Ivančicích a Sokolnicích, „Snažili jsme se ji odpracovat ponavíc nemůžeme podcenit Prostějov ctivě, největším problémem je ale
tedy vaše cíle pro odvety?

„Tréninková morálka je špatná všude,
je to o financích. Pokud za to hráči
nedostanou nějakou korunu, nebudou
to nikdy brát tak, jak by měli...“

mít dostatek hráčů na trénincích.
Můžu udělat každý týden třeba pět,
ale přijde mi tam osm hráčů a jeden
brankář. A pokud nemáte minimálně dvakrát týdně celé mužstvo, tak
rychlý přechod stejně nenatrénujete,
protože šest potřebných lidí se vám
nesejde. Nenatrénujete ani obranný
systém, jak byste si představoval.
A jsou ještě herní kombinace, ty se
navíc musí opakovat.
Tréninková
morálka je ale špatná všude, je to
o financích. Zaprvé je to otázka
sponzorů,
zadrup
hé Český svaz
házené
nemá

Navíc nastala velká změna na trenérském postu a šli jsme trochu
do neznáma. V téměř kompletním
složení jsme se ale sešli až na soutěž, trenér navíc dával od počátku
příležitost i mladým hráčům a nestálo to jen na šesti sedmi klucích,“
vracel se Chalupecký na konec léta
a snažil se rozklíčovat, co stálo za
obrozením týmu.
S prací trenéra Zdeňka Čtvrtníčka tak zatím panuje absolutní
spokojenost a vše tak směřuje
k tomu, aby se dohoda na jeden
ročník dočkala pokračování.
„Platilo přísloví, že nové koště

dobře mete. Přinesl nové prvky do
tréninku, přišli noví hráči, i tréninková morálka se zlepšila,“ vypozoroval.
I přes zimu se oddíl vydal cestou příchodu cizích hráčů, je to
ale dáno zejména tím, že nelze
sáhnout do vlastních zdrojů. „Výchova mládeže byla bohužel zanedbána a nesklízíme takové ovoce,
aby každý rok přišel jeden dva dorostenci. Ve výhledu jsou ale dva
tři hráči hostující v Prostějově či
Zubří. Musí ale ještě vyzrát,“ naznačil Chalupecký, že by se situace
v brzké době mohla měnit.

Předseda s bohatými hráčskými
zkušenostmi rovněž ještě neuzavřel dvou aktivní kariéru a po
dlouhé rekonvalescenci se chystá
vrátit zpět na palubovku. „Podzim jsem sice raději vynechal, ale
zimní přípravu jsem již absolvoval a
ještě jsem si přidával navíc. Hlavní
je ale zkonsolidovat kádr, aby nám
to klapalo jako na podzim,“ přeje si
hrající šéf.
Změnily pouze tři ztracené body
a první místo na dohled něco na
ambicích? „Pošilháváme sice po
vyšších patrech, na vše se ale díváme pragmaticky a snažíme se zůstat

s tím, že s dalšími svými spoluhráči z Prostějova se zatím na extraligové palubovce moc nepotkal. Na
vině je pravidlo, podle něhož současně mohou hrát jen dva hostující házenkáři a v Přerově je s tímto
statusem ještě jeden Ostravák.
Své vlastní výkony ve druhé lize
pak Kozlovský příliš komentovat
nechtěl, spíše ho těší, že se Kosina
vrací zpět. „Sám toho moc neudělám, je dobře, že je Jirka opět
zdravý. Dlouho netrénoval, ale
už se do toho dostává,“ těší zatím
nejlepšího střelce mužstva a šestého nejlepšího kanonýra skupiny.
Do zbytku sezony tak hledí
optimisticky a věří v posun
výš. „Už to asi nebude na před-

ní příčky, cílem je ale zlepšit se.
Záleží to i na výkonech ostatních
týmů, na třetím či čtvrtém místě bychom ale skončit mohli,“
nevzdává se ambicí na umístění
mezi nejlepší čtvrtinou až třetinou druhé ligy.
Co bude nutné k tomu, aby se to
podařilo? „Myslím si, že natrénováno máme a fyzicky jsme dobře
připraveni, musíme ale stabilizovat naše výkony. Nevím, čím to
je, možná nekoncentrovaností,
ale třeba proti Olomouci jsme
zahráli dobře a získali bod, ale se
Sokolnicemi jsme hned v dalším
kole prohráli o dvanáct branek,“
nechápal Jiří Kozlovský tak radikální obrat.

aby to bylo tak dobré, je to zatím
skvělá sezona,“ užívá si házenkářské působení v Kostelci Tomáš
Varha.
K těm nejpovedenějším utkáním z poslední doby patří
v jeho podání určitě derby s Prostějovem, kde hosty přiváděl až
k zoufalství. „Toto je vždy speciální zápas a člověk se chce ukázat.
Prostějov teď ale má hodně mladý
mančaft, takže z bývalých spoluhráčů je tam už jen Svaťa Ordelt
a další dva tři kluci,“ zmínil bran-

kář s tím, že výhra rozdílem třídy
ho velice potěšila.
Společně s Radkem Flajsarem se
také podílí na tréninku žáků oddílu TJ Sokol Centrum Haná a těší
ho, že může předávat zkušenosti
a pozorovat, jak se kluci zlepšují,
s aktivní házenou se ale rozhodně loučit nehodlá. „Před sezonou
jsem se rozhodl, že už tomu nebudu
věnovat tolik a s trenérem jsem se
domluvil, že kvůli práci nebudu na
všech trénincích a zápasech, chytat
ale lze i v pokročilém věku na vy-

Josef HUMPOLÍČEK
Ivo CHALUPECKÝ
Marcel KNÉBL
Pavel KNÉBL
Petr KOCOUREK
David KOPEČNÝ
Michal JURKA
Lukáš ŘÍČÁŘ
Roman BAKALÁŘ
Marek GREPL
Jindřich PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
David ŠEVČÍK
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL

Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pavel PROCHÁZKA
Michal JURA
Tomáš JURÍK
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

dostatek financí k tomu, aby hráče
motivoval. Pokud za to hráči nedostanou nějakou korunu, nebudou to
brát tak, jak by měli...“

nohama na zemi. Stále by nám stačil střed tabulky,“ prozradil Lukáš
Chalupecký s tím, že případné první
místo po všech dvaadvaceti kolech
zatím vedení klubu neřešilo.
„Je to otázka financí, změn v kádru a reorganizace soutěže. Teď bychom jezdili do Loun či Ústí nad
Labem, což by nebylo optimální.
Uvažuje se ale o rozdělení první
ligy na českou a moravskou část,
takže by vzdálenosti byly podobné jako nyní,“ upozornil předseda
kosteleckých házenkářů na fakt, že
změna formátu soutěže by byla pro
klub zajímavá.

libuje si brankář Kostelec na Hané Tomáš Varha
půlku sezony bez porážky! Je to
dáno více faktory, přišel nový trenér, jenž si přivedl tři zkušené hráče, kteří to v rozhodujících chvílích
umí vzít na sebe. Tím jsme vyztužili
obranu, což bylo klíčové,“ radoval
se z úspěšné první poloviny sezony.
Po dlouhé době se musel smířit
s tím, že neodchytá všechna utkání,
nijak to ale ho ani celý tým nepoznamenalo a i Navrátil s Mayerem
se ukázali v dobrém světle. „Vycházíme spolu velice dobře a dařilo se
nám všem. Dlouho jsem nezažil,

Radek GODÁL
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Lukáš MACH
David PALIČKA
Jakub RIKAN

PJiří HRUBÝ
Zdeněk MICKA
Michal ZACPAL

„Dlouho jsem nezažil, aby to bylo tak dobré,“
Nad očekávání úspěšný podzim
prožil v kostelecké bráně velezkušený Tomáš Varha. Muž, jenž
s Kostelcem na Hané vybojoval
dávný postup do extraligy a první
ligu stabilně chytal i v Prostějově, vytvořil s Pavlem Navrátilem spolehlivý tandem gólmanů
a díky jejich umu i pečlivé práci
celého týmu se právě Kostelec
může honosit nejlepší obranou
v jihomoravské skupině druhé ligy.
„Nikdo z hráčů realizačního týmu
ani vedení to nečekal. Nepamatuji

Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
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kostelecký šéf LUKÁŠ CHALUPECKÝ, který hlásí návrat na palubovku

Jako v pohádce si mohl na podzim připadat předseda házenkářského oddílu Sokola Kostelec na
Hané Lukáš Chalupecký. Před
sezonou si vedení klubu dalo za
cíl nepotácet se na hraně sestupu
z druhé ligy a ideálně patřit do
středu tabulky, realita ovšem byla
ještě o poznání růžovější a vyústila až v sérii jedenácti utkání bez
porážky a průběžné druhé místo
s mírným náskokem na největší
pronásledovatele!
„Bylo to pro nás překvapení. Příprava nám nevyšla podle představ
a výsledky v ní nebyly nic moc.

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
STATISTIKY PODZIM 2013:

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Vedoucí mužstva: Radek NAVRÁTIL
Předseda oddílu: Lukáš CHALUPECKÝ

„Snažíme se zůstat nohama na zemi,“ nepřemýšlí o postupu do první ligy

Jiří Kozlovský „Musíme stabilizovat

Šéf i brankář. Jiří Hrubý zvládá v Prostějově obě role, na jaře ale
věří, že mu i celému týmu se bude dařit více.

sport@
sport @ vecernikpv.cz

soupisky regionálních účastníků pro jaro 2014

soké úrovni,“ vyhlíží další úspěšně
zvládnuté zápasy. Ty nejbližší přijdou již v následujících víkendech
při druhé části sezony 2013/2014.
„Před sezonou jsme chtěli hrát
klidný střed tabulky, ale chuť vyhrávat máme i dál. Hodně napoví
už druhé kolo a duel v Olomouci.
U nich to bude těžké. Jsme na vítězné vlně a chceme toho využít
k udržení v první polovině, hodně
napoví hned úvodní dvě tři kola,“
přeje si Tomáš Varha pokračování
příjemných sportovních zážitků.
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Alois JURÍK
Vedoucí mužstva: Svatopluk ORDELT

Statistiky 2.ligy, sk. Jižní Morava
Nejlepší střelci:
88 – Luboš Mrkvica (Telnice), Pavel Brabec (Ivančice), 84 – Pavel Chýlek (Kuřim), 81 – Jiří Tydlačka (Olomouc), Stanislav Mrkvica (Sokolnice),
80 – Jiří Kozlovský (Prostějov), 75 – Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí),
69 – Jan Šustek (Juliánov), Roman Matušík (Velké Meziříčí), 67 – Marek
Jahoda (Hustopeče), 64 – Zdeněk Mrkvica (Sokolnice), 61 – Zdeněk
Suchomel (Hustopeče), 55 – Jan Smékal (Kostelec na Hané).

Proměněné sedmičky:
24 – Luboš Mrkvica (Telnice), 22 – Jiří Tydlačka (Olomouc), 21 – Jiří Kozlovský (Prostějov), Marek Jahoda (Hustopeče), 19 – Zdeněk Mrkvica (Sokolnice), 18 – Pavel Chýlek (Kuřim), 17 – Pavel Brabec (Ivančice), 11 – Martin
Flajzar (Sokolnice), 10 – David Komárek (Maloměřice).

Tabulka trestů:
Odebrání registračního průkazu: 1 – Luboš Mrkvica (Telnice), Vítězslav
Trojan (Velké Meziříčí)
Červené karty: 2 – Jan Máca (Sokolnice), 1 – Jiří Kozlovský, Pavel Šestořád, Štěpán Gazdík (všichni Prostějov), Roman Bakalář, Pavel Knébl (oba
Kostelec na Hané), Martin Flajzar, Stanislav Mrkvica (oba Sokolnice), Adam
Langer (Telnice), Pavel Kvasnica (Kuřim), Stanislav Večeřa, Martin Klíma
(oba Ivančice), Petr Mylbachr (Kuřim), Karel Zaplatílek (Brno „B“).
Trestné minuty: 30 – Jiří Kozlovský (Prostějov), 20 – Martin Flajzar (Sokolnice), Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí), 18 – Roman Bakalář (Kostelec na
Hané), Adam Langer (Telnice), Pavel Kvasnica (Kuřim), 16 – Pavel Šestořád, Filip Mikulka (oba Prostějov), Jan Máca (Sokolnice).

Los jarní části 2. ligy mužů, skupiny Jižní Morava:
zadáno), Velké Meziříčí – Brno
Olomouc – Hustopeče (pátek 14.2., „B“ (17.00), Ivančice – Hustopeče
20.30), Kuřim – Kostelec na Hané (18.00), Prostějov – Maloměřice
(9.00), Prostějov – Juliánov (15.00), (neděle 2.3., 15.00), Sokolnice –
Velké Meziříčí – Telnice (15.00), Olomouc (neděle 2.3., 16.00).
Ivančice – Maloměřice (17.00),
15. kolo (neděle 9. března):
Brno „B“ – Sokolnice (17.30),
Telnice – Juliánov (nezadáno),
Olomouc – Ivančice (nezadáno),
13. kolo (sobota 22. února):
Brno „B“ – Ivančice (nezadáno), Brno „B“ – Prostějov (nezadáOlomouc – Kostelec na Hané no), Maloměřice – Kuřim (neza(nezadáno), Telnice – Prostějov dáno), Sokolnice – Kostelec na
(11.00), Maloměřice – Velké Mezi- Hané (nezadáno), Hustopeče –
říčí (11.00), Hustopeče – Sokolnice Velké Meziříčí (10.30).
(neděle 23.2., 10.30), Juliánov –
16. kolo (sobota 15. března):
Kuřim (neděle 23.2., 18.00).
Kostelec na Hané – Telnice (nezadáno), Kuřim – Brno „B“ (ne14. kolo (sobota 1. března):
Kostelec na Hané – Juliánov zadáno), Prostějov – Hustopeče
(nezadáno), Kuřim – Telnice (ne- (15.00), Velké Meziříčí – Olo-

12. kolo (sobota 15. února):

mouc (17.00), Ivančice – Sokolni19. kolo (sobota 12. dubna):
ce (17.00), Juliánov – Maloměřice Olomouc – Juliánov (nezadáno), Brno
(neděle 16.3., 18.00).
„B“ – Maloměřice (nezadáno), Ivančice – Prostějov (17.00), Velké Meziříčí
17. kolo (neděle 23. března):
Brno „B“ – Juliánov (nezadáno), – Kostelec na Hané (17.00), HustopeOlomouc – Prostějov (nezadáno), če – Telnice (neděle 13.4., 10.30), SoMaloměřice – Telnice (nezadáno), kolnice – Kuřim (neděle 13.4., 16.00).
Ivančice – Kostelec na Hané (so20. kolo (sobota 26. dubna):
bota 22.3., 17.00), Hustopeče – Telnice – Olomouc (nezadáno),
Kuřim (10.30), Sokolnice – Velké Kuřim – Ivančice (nezadáno), MaMeziříčí (16.00).
loměřice – Hustopeče (nezadáno),
Kostelec na Hané – Brno „B“
18. kolo (sobota 29. března):
Kuřim – Olomouc (nezadáno), Koste- (nezadáno), Prostějov – Velké Melec na Hané – Maloměřice (nezadá- ziříčí (10.00), Juliánov – Sokolnice
no), Telnice – Brno „B“ (nezadáno), (neděle 27.4., 18.00).
Prostějov – Sokolnice (15.00), Velké
21. kolo (sobota 3. května):
Meziříčí – Ivančice (17.00), Juliánov Olomouc – Maloměřice (neza– Hustopeče (neděle 30.3., 18.00).
dáno), Prostějov – Kostelec na

Hané (15.00), Ivančice – Juliánov
(17.00), Velké Meziříčí – Kuřim
(17.00), Hustopeče – Brno „B“
(neděle 4.5., 10.30), Sokolnice –
Telnice (neděle 4.5., 16.00).

22. kolo (neděle 11. května):
Brno „B“ – Olomouc (nezadáno),
Telnice – Ivančice (nezadáno),
Kuřim – Prostějov (nezadáno),
Kostelec na Hané – Hustopeče
(nezadáno), Maloměřice – Sokolnice (nezadáno), Juliánov – Velké
Meziříčí (18.00).
Reportáže z prvního
kola jarní části 2. ligy
skupina Jižní Morava
najdete na straně 29!

Lední hokej
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ORLOVÁ

3:0

3:0

Jestřábi vyhráli oba své zápasy a zajistili si nejlepší pozici pro play off

1:1

Branky a nahrávky: 3. Stejskal (Venkrbec), 8. Venkrbec (Nedbálek), 16. Černý
(Kučera), 37. Indra (Jurík D.), 39. Indra (Jurik), 39. Stejskal (Knesl), 50. Luňák (Kolibár),
59. Studený (Pavliš, Badžo). Vyloučení: 5:3, bez využití. V oslabení: 0:0. Diváků: 826 *.

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

Jedlička, Kolibár,
Kořínek, Knesl.

Stejskal, Venkrbec, Kučera
Černý, J.Jurík, Indra
Antončík, Kučera, Duba
D.Jurík, Sršeň.

Urbánek – Hegegy, Štefanka, Vydra, Hoďa, Zientek, Sznapka – Galgonek, Szajter, Pavliš, Badžo, Blatoň, Studený, Grepl, Plášek, Mráz,
Matějíček, Voznica. Trenér: Daniel Marosz

HC LVI BŘECLAV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:3

0:1

Prostějovu se rýsuje soupeř pro play off. Bude to skutečně Frýdek-Místek?

Už jen poslední dvě kola zbývají odehrát ve východní
skupině druhé hokejové ligy, a bude definitivně jasno
o čtvrtfinálových dvojicích i týmu, který bude hrát baráž
o udržení. Zatím je jasná postupová osmička a obsazení
první i druhé pozice, o zbývajících otázkách rozhodnou
až nejbližší utkání. To se mimo jiné ujasní, zda Jestřábi
v prvním kole vyřazovací části skutečně narazí na
Frýdek-Místek, nebo to nakonec bude někdo jiný...
Prostějov/jim

Sestava HC Orlová:

3
6

SRŠEŇ MÁ ZLOMENÝ NOS, NA LED SE VRACÍ BELAY SE ŠEBKEM

1:2

Branky a nahrávky: 2. Bolfík (Medřický), 11. Kučera (Bartoš, Dora), 58. Bolfík (Kučera) –
7. Jurík (Indra), 14. Stejskal (Nedbálek, Luňák), 18. Kučera (Kolibar), 38. Luňák (Venkrbec,
Stejskal), 47. Stejskal (Černý), 55. Knesl (Černý, Stejskal) Rozhodčí: Pokorný – Kříž, Musil.
Vyloučení: 4:8, navíc Švaříček (PV) 5 plus do konce. Využití: 1:1. Diváků: 138.

HC LVI Břeclav:
Jekel (21. Šurý) – Dora, Šaur, Novák, Kovář, Nekoranec, Strapina –
Kučera, Popolanský, Bartoš, Bolfík, Medřický, Rejžek, Zháňal, Blaha,
Průdek, Haman, Buhaj, Procházka

Hokejisté Prostějova zvládli
v uplynulém týdnu roli favorita
a poradili si se soupeři z dolních
pater tabulky, po desáté Orlové
získali tři body i proti jedenácté
Břeclavi. Navíc se tak stalo díky
zlepšené hře, která dostávala
protivníky pod tlak, a nabízela
prostějovskému týmu spoustu
brankových příležitostí.
„Je to pravda, bylo to lepší. Na
druhou stranu bych to ale nijak
nepřeceňoval, ukáží až těžší
soupeři,“ krotil euforii hlavní
kouč Jestřábů Petr Zachar. Důvody ke spokojenosti ale měl,
mimo jiné i proto, že se podařilo splnit první úkol, a sice
vyhrát dlouhodobou část. „Je
to jeden dílčí krok, máme ale
vysoké ambice a hlavní je do-

stat se do baráže a uspět i v ní,“
soustředí se na základní metu.
Potěšil ho i výkon Kevina Rozuma, jenž dokázal zaskočit za
Ondru Kociána, který dostal
zápasové volno. „V sezoně se
do brány moc nedostal a chtěli
jsme se na něj před play off podívat a také, aby on sám věděl,
jak na tom je. Na první brance
se trochu podílel, za další dvě
ale nemohl,“ okomentoval jeho
počínání Zachar s tím, že Rozum pravděpodobně odchytá
i středeční duel proti Vsetínu.
Sestava proti Valachům pravděpodobně dozná malých
změn. Už proti Orlové se vrátil
Vladimír Stejskal, proti Břeclavi ho napodobil Martin Belay, nyní je z marodky zřejmě
doplní i David Šebek. Otázkou
je naopak start Tomáše Sršně,

Tvrdý direkt. Tomáš Sršeň schytal proti Orlové těsně před koncem
nevybíravý nájezd, který odnesl jeho nos.
Foto: Jiří Možný

jenž sobotní střetnutí vynechal. „Tomáš má po zákroku ze
závěru utkání s Orlovou zlomený nos a sešitou pusu, nevypadal
teď moc dobře. Navíc musím
vždy tři útočníky posadit, takže
se uvidí, jak se o místo porvou,“
nechtěl být Zachar zcela konkrétní.
Stejně tak se domnívá, že středeční termín se opravdu měnit nebude a kolo se odehraje
v původním termínu od 18.00
hodin. „Zbývají dva zápasy do
play off a nechceme si nabourat
termíny středa-sobota. Navíc by
se už mělo hrát ve stejný čas, aby
se nenarušila regulérnost soutěže,“ vysvětlil Zachar.
A jak to zatím vypadá pro
souboje v play off? Jisté je, že
po základní části skončí první
Prostějov a druhá Poruba, ke
třetímu místu sprintuje Opava. Od čtvrtého do sedmého
místa jsou mužstva pouze ve
čtyřech bodech a ztrácí až osmý
Frýdek-Místek, jenž se tak rýsuje jako soupeř pro Jestřáby.
V boji o záchranu mají odpracováno Nový Jičín s Orlovou,
v případě Břeclavi a Valašského
Meziříčí je zatím vše otevřeno.

Sestava lhK jestřábi
Rozum
Malý, Nedbálek
Švaříček, Veselý
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár
Kořínek, Knesl

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
41. kolo: HC Slezan Opava – HC LVI Břeclav 7:3 (1:0, 4:1, 2:2). Branky: 1.
Wolf (Galvas), 21. Měch (Wolf), 24. Černý (Měch), 29. Kocián (Herman, Chalupa),
35. Svoboda (Polok, Vítek), 53. Měch (Wolf), 58. Kocián (Herman, Vrabel) – 38.
Buhaj (Kučera), 47. Novák (Kučera), 47. Blaha (Bartoš, Šaur). Diváci: 685 * HC
Frýdek-Místek – VHK Vsetín 7:4 (1:0, 2:2, 4:2). Branky: 3. Samiec (Podešva,
Stránský), 27. Ivan (Stránský, Podešva), 38. Ivan (Podešva, Stránský), 52. Gogolka
(Ovšák), 55. Gogolka (Mach, O.Sluštík), 58. Mach (Gogolka), 60. Gogolka (Samiec) – 28. Kajaba (Tichý, Daněk), 28. Hurtík, 42. Ševčík (Mikšovský, Žák), 60.
Kajaba (Miksošvský, Vaněk). Diváci: 101 * HC Bobři Valašské Meziříčí – VSK
Technika Brno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Branky: 25. Řezáč (Matějek), 51. Matějek (Řezáč) – 19. Štindl (Havíř, Benýšek), 28. Zábranský (Zapletal, Česnek), 59. Crhák
(Česnek). Diváci: 110 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Orlová 7:1 (3:0, 3:0,
1:1). Branky: 3. Stejskal (Venkrbec, Nedbálek), 8. Venkrbec (Nedbálek, Luňák),
16. Černý (Kučera, Polák), 37. Indra (J.Jurík, Černý), 39. Indra (D.Jurík, Kořínek),
39. Stejskal (Knesl, Luňák), 50. Luňák (Kolibár, Jedlička) – 59. Studený (Pavliš,
Badžo). Diváci: 826 * HC Nový Jičín – HC RT TORAX Poruba 1:3 (1:1, 0:1,
0:1). Branky: 3. Kabeláč (Hanák) – 13. Krayzel (Šindelář), 31. Vaněk (Kilnar), 45.
Sedlář (Šindelář, Krayzel). Diváci: 235 * HC ZUBR Přerov – SHK Hodonín
3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Branky: 14. Matula, 37. Ditrich (Sakrajda, Brančík), 45. Matula
(Šťastný, Haloda) – 17. Jurásek (Peš, Špok), 22. Jurásek (Peš, Vrba). Diváci: 1157.
42. kolo: VHK Vsetín – HC Slezan Opava 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky: 8. Ambruz (Vrba L., Hurtík), 16. Podešva (Mikšovský), 34. Zúbek (Ambruz, Hurtík), 59.
Mikšovský (Vrba L., Hruška). Diváci: 1044 * VSK Technika Brno – HC Frýdek-Místek 4:3 po s.n. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0). Branky: 23. Štindl (Látal, Benýšek), 31.
Štindl (Benýšek), 51. Zábranský (Habrovec), 65. Zábranský – 14. Krutil (Stránský,
Samiec), 19. Krutil (Stránský, Samiec), 44. Richter (Podešva). Diváci: Neuvedeno *
HC LVI Břeclav – LHK Jestřábi Prostějov 3:6 (2:3, 0:1, 1:2). Branky: 2. Bolfík (Medřický), 11. Kučera (Bartoš, Dora), 58. Bolfík (Kučera) – 7. Jurík (Indra), 14.
Stejskal (Nedbálek, Luňák), 18. Kučera (Kolibar), 38. Luňák (Venkrbec, Stejskal), 47.
Stejskal (Černý), 55. Knesl (Černý, Stejskal). Diváci: 138 * HC Orlová – HC ZUBR
Přerov 2:5 (2:0, 0:3, 0:2). Branky: 7. Galgonek (Blatoň), 20. Hoďa (Blatoň) – 21.
Sakrajda (Janota), 29. Goiš (Kovařík), 32. Pala (Ditrich), 41. Goiš, 46. Šťastný (Goiš,
Osina). Diváci: 114 * SHK Hodonín – HC Nový Jičín 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). Branky:
35. Pokorný (Mika, Peš), 37. Velechovský (Peš), 54. Charvát (Grman) – 19. Kabeláč
(Hanák), 33. Gebauer (Sprušil), 43. Vnenk, 46. Gebauer, 60. Novotný. Diváci: 902
* HC RT TORAX Poruba – HC Bobři Valašské Meziříčí 12:1 (6:0, 4:0, 2:1).
Branky: 1. Seidler (Krayzel, Šindelář), 7. Vaněk (Vrána), 9. Zachar, 14. Krayzel (Seidler, Šindelář), 19. Krayzel (Seidler), 20. Vrána (Prokop, Javín), 25. Javín (Kilnar), 26.
Zachar (Peslar), 32. Sedlář, 38. Seidler (Sedlář), 41. Vrána (Vaněk), 43. Seidler (Sedlář,
Krayzel) – 54. Randýsek (Zabojník, Kvapil). Diváci: 271.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 42. 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
HC ZUBR Přerov
VSK Technika Brno
SHK Hodonín
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Orlová
HC Lvi Břeclav
HC Bobři Valašské Meziříčí

42
42
42
42
42
42
42
41
42
41
42
42

28
25
21
21
20
19
19
17
11
9
8
7

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

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

5
10
13
15
14
17
16
17
22
25
24
27

199:106
167:99
142:112
130:117
137:120
142:123
148:131
138:158
116:153
102:157
105:162
86:174

97
87
75
71
70
68
67
61
49
39
36
33

Kam příště....
43. kolo, středa 19. února, 18:00 hodin: HC Lvi Břeclav - HC Orlová, LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC
RT TORAX Poruba, HC Bobři Valašské Meziříčí - SHK Hodonín, HC
Nový Jičín - HC ZUBR Přerov, HC Slezan Opava - VSK Technika Brno
(20. 2. 18:00)
44. kolo, sobota 22. února, 17:00 hodin: HC Orlová - HC Nový Jičín,
HC ZUBR Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí, SHK Hodonín - HC Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba - HC Slezan Opava, VSK Technika
Brno - LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín - HC Lvi Břeclav (17:30)

Vsetín si k Jestřábům přijede pojistit čtvrté místo
Hrát se má standardně ve středu

Prostějov/jim - Závěrečným
celkem, který se na ploše Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově před zahájením
vyřazovací části objeví, bude
Valašský hokejový klub Vsetín.
Nedojde-li na poslední chvíli
k úpravám termínu, jako se
tak stalo u posledních dvou
druholigových kol, stane se
tak klasicky ve středu od 18.00

hodin. Pro případné změny sledujte naše internetové stránky
www.vecernikpv.cz.
Šestinásobný vítěz české extraligy se podařenou lednovou sérií
vyšvihl mezi nejlepší družstva
východní skupiny a dvě kola před
koncem základní části drží čtvrtou
pozici hned za Prostějovem, Porubou a Opavou. Od porážky 2:3
s Frýdkem-Místkem totiž Valaši

drželi desetizápasovou vítěznou
sérii, kterou minulý týden ukončili
právě Slezané.
Vsetínští hráči nespoléhají pouze
na své úzké kluziště, z cizích hřišť
přivezli prakticky stejný bodový
zisk. V Prostějově ale v této sezoně
na první pokus neuspěli, zásluhou
povedené první třetiny a stavu 4:1
si Jestřábi dokráčeli pro přesvědčivou výhru 7:4. Jak ovšem chutná

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE JIŽ ČTVRTÝ DÍL! Vyhrát ale můžete kdykoliv!!!

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ
ZÁJEZD DO ŘECKA!

výhra nad Jestřáby, to dobře vědí,
v obou domácích střetnutích triumfovali po výsledcích 4:2 a 4:2.
A vítězně dopadl i zatím poslední
duel Vsetína. Ten při comebacku
gólmana Lukáše Plška zdolal třetí Opavu 4:0 a výrazně si pomohl
k celkovému čtvrtému místu.
I díky výhře Nového Jičína v Hodoníně totiž šestí „Drtiči“ ztrácejí
pět bodů a pátá Technika body tři.

Útočná síla nejbližšího soupeře
Jestřábů tkví zejména v trojici Daniel Vaněk, René Kajaba
a Martin Ambruz, kteří nasbírali
již přes sto dvacet bodů, z obránců se směrem dopředu nejvíce
daří Lukáši Vrbovi s Jiřím Fardou. Do Prostějova se pak kromě
Amruze a Plška vrátí i další bývalí
Jestřábi Robin Ševčík s Adamem
Mikšovským.

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

nalistujte stranu 21

Další exkluzivní interview s jediným Prostějovanem na ZOH 2014

„NEMŮŽEME HRÁT VŠICHNI, ALE TŘEBA SE TO ZMĚNÍ,“
nevzdává se Lukáš Krajíček naděje, že si v Soči ještě zahraje...

Soči (Rusko), Prostějov - Uplynulou středu 12. února
v jednadvacet hodin tamějšího času se prostějovský
odchovanec Lukáš Krajíček dočkal velké premiéry pod
pěti kruhy. Coby teprve čtvrtý Prostějovan si připsal hokejový start na zimní olympiádě a napodobil tak Aloise
Cetkovského, Jana Hrbatého a Oldřicha Machače.
V každé třetině odehrál přibližně pět minut, do statistik
si ale zapsal pouze účast při druhém inkasovaném gólu a do zbylých dvou utkání českého týmu v základní
skupině, které se hrály v minulém týdnu, již prostějovský rodák nezasáhl. Na svou pozici si ale nestěžuje, byť
samozřejmě věří, že k týmovému úspěchu také ještě
pomůže i přímo na ledě. Třeba se tak stane již v úterý
proti Slovensku. Česká reprezentace totiž hraje právě
proti tomuto sokovi nevyzpytatelné předkolo play-off!
V neděli byl ale Krajíček připraven prostřednictvím
Večerníku pohovořit pro své věrné fanoušky...
nul na pozici nehrajícího beka.
Jak jste viděl svůj výkon proti
Ve středu jste se dočkal Švédům?
prvního
olympijského „Myslím si, že jsem si v zápase odestartu, pozoroval jste na sobě ner- hrál svůj standard, bohužel jsem byl
vozitu?
u jednoho gólu, který jsme dostali.
„Samozřejmě. Stupňovalo se to až Pak přišlo rozhodnutí trenéra, které
k zápasu a první třetina byla taková jsem musel respektovat. Uvidíme,
nervóznější. Potom postupem času jaká
j bude sestava na osmifinále.“
se do toho ale hráč vždycky dostane,
V prvním utkání jste brzy
takže to opadlo.“
prohrávali 0:4, jaká byla v
Po tomto utkání vás kouč tu chvíli atmosféra?
Alois Hadamczik posu- „Po první třetině se trochu zvýšil

Jiří Možný

hlas, stejně jsme ale ještě dva góly
dostali. Byl to trochu chaos, ale nikdo si nechtěl udělat ostudu a vstřelili jsme jeden i druhý gól. Škoda, že
se nám to nepodařilo i ve třetí třetině,
mohli jsme třeba i zápas otočit. Začali jsme trochu víc bruslit, bojovat,
vyhrávat víc soubojů, měli jsme
střely na bránu, z čehož přicházely
šance. Ale je pravda, že když Švédi
věděli, jaký mají náskok, tak už tolik
nelétali a stáhli se dozadu...“
Duely s Lotyšskem a Švýcarskem jste už sledoval
pouze z lavičky, jaký jste z toho
měl dojem?
„Proti Lotyšům kluci hráli výborně, dali nějaké góly, bohužel proti
Švýcarům trochu chybělo štěstíčko.
Nastřelili jsme dvě břevna, v první
třetině měl Jarda Jágr velkou šanci.
Kdybychom dali první gól, zápas by
se vyvíjel
trochu jinak.“
y
Slavili jste sobotní narozeniny Jaromíra Jágra?
„To ne, pouze dostal dort v šatně,
s čímž nepočítal. Jinak se všichni
soustředili na výkon, protože večer
byl zápas. Škoda, že jsme nevyhráli, mohl dostat další dárek...(hořký
úsměv)“
)
V osmifinále vás nakonec
čekají Slováci, co od federálního derby očekáváte?

„Bude to docela napjaté. Každý do toho
dá všechno a od první minuty se bude hrát
naplno, protože porážka znamená konec...“
reprezentační obránce LUKÁŠ KRAJÍČEK
o úterním mači proti Slovensku
„První dva zápasy jim vůbec nevyšly, teď ale odehráli výborné utkání
proti Rusům. Bude to velice těžký
zápas, před dvěma lety nás ve Finsku porazili v semifinále a prošli
místo nás do finále. Bude to docela
napjaté. Každý do toho ale dá všechno a od první minuty do toho půjde
naplno, protože porážka znamená
konec turnaje.“
Jak se vyrovnáváte s tím,
že nemůžete hrát?
„Všichni spolu vycházíme dobře,
každý ví, jaká je jeho role. Nemůžeme hrát všichni, ale kdykoliv se
to může otočit a tak my, co nehrajeme, musíme být připraveni. Někdo
může onemocnět, zranit se.“
Může být cesta přes osmifinále výhodou, že budete
pro další fázi turnaje rozehraní?
„Těžko říct. Někomu vyhovuje,
když může hrát, někomu zase, když

si odpočine. Přicházejí drobná zranění, každý hráč je otlučený. Nemůžeme se ale dívat moc dopředu na
čtvrtfinále, napřed musíme postouppit z osmifinále.“
Měli jste možnost zajít na
nějaký zápas coby diváci?
„Zatím ne, přemýšlíme ale ještě,
zda se nepůjdeme podívat na třetinu
dvě večerního zápasu Kanady s Finskem (hrálo se v neděli večer - pozn.
autora). Pokud bychom nešli, dívali
bychom
se v televizi.“
y
Minule jste říkal, že byste chtěl zhlédnout short
track. Zdařilo se?
„Bohužel to nevyšlo, protože nám
přehodili trénink. Pouze někteří kluci se šli před chvílí podívat na závěr
rychlobruslení, ale vždy když zrovna jeli naši, měli jsme ještě trénink.
Mohl jsem jít na krasobruslení, to se
mi ale moc nechtělo.“

Lední hokej

Orlová držela v Prostějově nerozhodný

stav pouze sto třicet sekund...
PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim - Podruhé se překvapení už nekonalo. Tým Petra Zachara a Jiřího Vykoukala
splnil v nezvyklém čtvrtečním
termínu povinnost a prostějovští hokejisté zdolali v jednačtyřicátém kole v tabulce desátou
Orlovou. Neopakovala se tak
měsíc a půl stará porážka ze
Slezska. Naopak tři body pro
domácí výběr se rodily poměrně hladce, prakticky po dvaceti
minutách bylo hotovo. Společně
s hráči se však v nezvyklém termínu radovaly pouze prořídlé
ochozy, v době konání zimních
olympijských her si našlo cestu
do Víceúčelové haly pouze osm
stovek fanoušků, tedy nejméně
za celou sezonu...
Pro výhru si šli Jestřábi hned od
úvodních sekund. Poučili se totiž
z předešlých herně nevyvedených
utkání a hráči Orlové se měli co
otáčet, aby dokázali držet krok.
A výsledkově se to hostům dařilo
pouze dvě minuty a pár sekund.
Po Nedbálkově střele ukořistil
puk za brankou Venkrbec, nahrál
zpoza klece Stejskalovi a navrátilec do sestavy se hned mohl
radovat ze vstřelené branky - 1:0.
Domácí „osmnáctka“ vzápětí
útočila na druhý zásah, vychytal
ho ale náhradník v modrém dresu
René Urbánek, jenž musel zaskočit za nemocného Davida Iláše.
O stav 2:0 se tak postaral až Matouš Venkrbec. Dlouhán v jestřábím dresu táhl protiútok Prostějova a střílenou přihrávkou hledal
svého kolegu, puk si nakonec do
brány srazil jeden z bránících hokejistů. Domácí byli stále nebezpeční a potvrdil to Michal Černý,
jenž si z modré čáry a pozice falešného obránce sjel až téměř před
brankoviště. Tam dostal přesnou
přihrávku zpoza branky a trefil
se přesně nad pravý Urbánkův
beton. A po dvaceti minutách to
mohlo být i 4:0. Na trestnou lavici sice usedl Lukáš Duba, do

„Myslím si, že jsme od prvních minut byli lepší, měli jsme převahu a šance. Dokázali jsme hned v úvodu utkání dát branku,
soupeře jsme v první třetině k ničemu nepustili. Náš gólový
náskok pak postupně narůstal a i ve druhé a třetí části jsme měli
zápas pod kontrolou. Se hrou jsem spokojen, byly tam sice nějaké chybičky, ty tam ale budou vždycky. Bylo tam však nasazení, chození do brány, prostě to co po hráčích chceme.“

DANIEL MAROSZ - HC Orlová:

„Gratulace soupeři, byl určitě lepší. Přijeli jsme tu bez naší
gólmanské jedničky a strachovali jsme se, jak to bude vypadat.
Mohu ale Urbánka pochválit, byl to jeho první zápas v této sezoně, ale odchytal ho dobře. Mrzí mě ale rozhodčí. Aby z dvaceti faulů na naše hráče nepískl ani jeden, to jsem ještě neviděl.
Kdyby to byl vyhrocený zápas, bral bych to, ale za stavu 6:0
nepísknout několik podražení, to je to, co hokej kazí... Šance
byly na obou stranách, konec druhé třetiny jsme hodně vypustili
a dostali jsme tři laciné góly, až dětinské.“
úniku se ale dostal Michal Černý
a z pravé strany vyprášil gólmanovy betony. Skóre se už ale nezměnilo, ačkoliv v závěrečných
sekundách pravděpodobně pomohla Kociánovi i tyčka.
I do druhé třetiny vstoupili Jestřábi naplno a v rychlém sledu Indra
a David Jurík mohli skórovat.
Blízko brance byl i Frank Kučera.
To inkasoval dvě minuty Indra
a prostějovská „jednadevadesátka“ se dostala do úniku. Nechala
ale vyniknout soupeřova gólmana, jehož semafor byl ukázkový.
Oba brankáři byli dlouho bezchybní, Urbánek se vytáhl i proti
Venkrbcově zakončení zdánlivě
do prázdné brány, i Ondra Kocián
se vytáhl, když lapil kotouč mířící
do horního růžku. Brankář Orlové
se překonával, nepřišli si na něj ani
další Jestřábi a hosté začali také
vystrkovat tykadla. Definitivní
rozuzlení tak přišlo až v rozmezí
sedmatřicáté a devětatřicáté minuty, kdy se jim podařilo skórovat
hned třikrát. Jako první to byl Marek Indra, jenž dokončil akci Juraje Juríka, jehož blafák se neujal.
Domácí útočník se mohl radovat i
o minutu později, když Indra stál
na správném místě a volný kotouč
dopravil z pár decimetrů do sítě 5:0. Jen čtyřicet sekund nato se podruhé v zápase dočkal i Vladimír
Stejskal a bylo to již 6:0.

Třetí třetina se již dohrávala spíše
z povinnosti a kouč Petr Zachar
nechal odpočívat celkem čtyři
hráče. Ze hry stáhl beky Malého
s Nedbálkem a útočníky Černého
s Kučerou. I přesto se brankový stav ještě měnil, osmadvacet
sekund před vypršením padesáti
minut hry se po krásné akci prosadil Lukáš Luňák. Centr první
útočné formace dostal křížnou
přihrávku od modré čáry a z pravé strany se hned z první trefil do
míst, kam se Urbánek ještě nestihl
přesunout - 7:0. Za tohoto stavu už
tak visely ve vzduchu pouze dvě
otázky. Nastřílí Jestřábi desítku?
A podaří se Ondřeji Kociánovi
vychytat počtvrté v této sezoně
čisté konto? Zatímco v prvním
případě už z mráčku nezapršelo,
v tom druhém se dlouho zdálo, že
nula padne! Prostějovská jednička
v brance zvládala všechny pokusy
hostí, až přišla předposlední minuta. Po asistencích Pavliše a Badža
se prosadil Václav Studený. Na
opačné straně neuspěl David Jurík
ani při snaze o dosažení hattricku
Vladimír Stejskal.
Kvůli středečnímu večernímu
utkání české reprezentace se
Švédskem až na čtvrtek přesunutý duel tak Prostějovu přinesl bezproblémovou výhru a příslibem
před blížícím se startem vyřazovací části byl i předvedený výkon.

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

nalistujte stranu 21
JESTŘÁBI ŠLI DO BOJE S ROZUMEM
Proti Břeclavi se dočkali osmé výhry v řadě
MICHAL KONEČNÝ - HC LVI Břeclav:
Břeclav, Prostějov/jim - Dvakrát během úvodních minut
museli prostějovští hokejisté v duelu dvaačtyřicátého
kola východní skupiny druhé
ligy dotahovat na půdě
předposlední Břeclavi. V obou
případech se jim to ale podařilo
a připsali si již sedmadvacátou
výhru za tři body v této sezoně.
Naopak Jihomoravané podvanácté za sebou nezvítězili
a jejich situace naspodu tabulky se nezměnila.
Domácí měli bleskový vstup
do zápasu a velice rychle se
ujali vedení. Při signalizovaném
vyloučení se prosadil Lukáš
Bolfík a pouhých osmašedesát
sekund od zahájení hry to bylo 1:0.
Jestřábi ale oplatili stejnou mincí,
jen si na to museli téměř šest minut
počkat. To se taktéž při zdvižené
pravici hlavního rozhodčího ujal
pokus Juraje Juríka - 1:1. Zcela
podle pravidel se ale opět nehrálo dlouho a na konci první desetiminutovky seděli na trestné
lavici hned dva Jestřábi současně.
Domácí za nabídku poděkovali
a po necelé minutě dvojnásobnou
přesilovku využili, úspěšným
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„Klukům po zápase nemůžu nic vytknout. Bylo to živější než v předchozích utkáních, hráči bojovali, dali jsme i nějaké góly, Michal Šurý se
zase rozchytal. Ale Prostějov není soupeřem, se kterým bychom se my
mohli měřit. Kvalita je jasně na jeho straně a ukázal, že umí dát gól téměř
z každé pozice. Patrik Medřický, kterému ukončil zápas zásah loktem
do hlavy, má lehký otřes mozku, ale měl by být v pořádku. Máme dvě
kola do konce, Valašské Meziříčí teď hraje na ledě druhé Poruby, tak
doufám, že tam vše proběhne férově, bez nějakých leváren.“

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Přeskládávali jsme sestavu a do každé třetiny jsme poslali pět nových hráčů, byli jsme ale po celý zápas lepší. Nabídli jsme domácím
dvě dlouhé přesilovky pět na tři, dali jsme ale pěkné góly, měli jsme
i další šance a dařilo se nám soupeře dostat pod tlak.“
střelcem byl Kristian Kučera –
2:1. Závěr prvního dějství už ale
patřil hostům a byl to Vladimír
Stejskal, kdo dokázal změnit skóre
na 2:2. Čtyři minuty nato pak Kolibár našel Franka Kučeru, jenž se
v úniku nemýlil, a poprvé v zápase
to byli prostějovští hráči, kteří měli
navrch.
Do druhé třetiny nasadil domácí
kouč Michal Konečný do brány
Michala Šurého a s jeho pomocí se Břeclav dlouho statečně
držela a stav se neměnil. Pro
hosty byl dlouho neprůstřelný
a změnil to až v samotném
závěru dvacetiminutovky Lukáš
Luňák. Nejproduktivnější hráč
ligy využil práce celé úderné

formace a využitou přesilovkou
se Prostějov dostal do jistějšího
stavu 4:2.
Definitivní rozluštění tajenky,
kdo si odnese body, nastalo
v závěrečné části, nejprve se
střelecky prosadil Vladimír Stejskal, kombinační akci pak v šestou
branku přetavil Aleš Knesl.
Domácí už dokázali pouze snížit,
první i poslední branky v zápase
tak dosáhl Lukáš Bolfík, jenž dvě
a půl minuty před koncem upravil na 3:6.
Volna pro Ondru Kociána tak
Kevin Rozum využil, poprvé
v „A“-týmu Jestřábů odchytal
celou porci šedesáti minut a byly
z toho tři body.

Základní část zakončí Jestřábi na Technice

Prostějov/jim - V sobotu večer bude definitivně jasno
o tom, jak dopadne základní
část východní skupiny druhé
hokejové ligy. Konečnou podobu dodá tabulce mimo jiné
i souboj Jestřábů Prostějov
na ledě Techniky Brno, jenž
je na programu 22. února
od 17 hodin. Hosté již mají
první místo v kapse a mohou se soustředit na blížící se
play off, to domácí stále ještě
svádějí bitvu o čtvrté místo,
když na Vsetín ztrácejí přesně tři body.

Brněnské Technice se v letošní
sezoně na Jestřáby daří, dokázala s nimi pokaždé bodovat
a hned dvakrát navíc dosáhla na
vítězství. Na konci první čtvrtiny
prostějovští hokejisté promarnili
nadějný náskok a rozhodl až
Michal Černý v nájezdech, při
druhém setkání se situace opakovala, ale výhra v rozstřelu připadla Brňanům, při posledním
setkání si Technika dokázala
poradit s dlouhými pasážemi
v oslabení a odvezla si všechny tři body po výsledku 3:1. To
byl také zatím poslední zápas,

vněmžProstějovnezískalanibod.
Od tohoto utkání se Technika
s výjimkou výhry 3:2 v Břeclavi ocitla ve velké výsledkové
krizi, a teprve na začátku února přišla po pěti bezbodových
porážkách ze šesti duelů řada
opět na vítězství. A sice nejprve 6:1 nad Novým Jičínem,
v uplynulém týdnu pak 3:2 nad
Valašským Meziříčím a 4:3 na
nájezdy s Frýdkem-Místkem.
Mužstvo vedené Romanem
Kaňkovským má prakticky vyrovnanou bilanci doma a venku,
hlavními strůjci více než sto čty-

řiceti nastřílených branek jsou
pak útočníci Petr Jurča, Karel
Benýšek, Jan Fadrný a Jan Česnek, které v útočných výpadech
podporují zejména Petr Štindl,
David Havíř a Jiří Zapletal.
Velice podobná čísla má brankářské duo Chvátal-Novák.
První z nich odchytal zhruba
dvojnásobek utkání a připsal si
jedno čisté konto, dvě asistence
a bilanci 2,86 obdržené branky
na zápas, o dva roky mladší Novák se zatím nuly nedočkal, dosáhl na jednu asistenci a průměr
taktéž pod tři branky.

www.vecernikpv.cz
Večerník vyzpovídal po utkání s Orlovou produktivního forvarda Jestřábů

MAREK INDRA: „SNAD TO TAK BUDE POKRAČOVAT I V PLAY OFF...“
Prostějov - Vinou pozdějšího příchodu do
Prostějova a vracejících se zdravotních lapálií odehrál Marek Indra v jestřábím dresu zatím jen dvacet zápasů. Toho nejpovedenějšího se dočkal ve
čtvrtek, když se v závěru druhé třetiny dočkal třetí a
čtvrté branky v sezoně. Jelikož k tomu přidal ještě
jednu asistenci, výrazně se tak podílel na zdolání
Orlové 7:1. Není tedy divu, že mu po konci utkání
bylo do smíchu, a že si zlepšeného výkonu i dalších tří bodů do tabulky užíval...
Jiří Možný

Zápas vyšel i vám
osobně, na konci druhé třetiny jste dal dva góly
těsně po sobě.
„Musím říct, že mě teď dali
do nové lajny s Jurajem Juríkem a Benzínem (Michalem
ý
Černým
- ppozn. red.))
a fakt nám to vyhovovalo.
Trénovali jsme spolu,
cítili jsme se dobře,
musím jim poděkovat, protože
jsem se celkem
dlouho trápil.

Zdálo se, že vítězství
nad Orlovou se rodilo
hladce. Viděl jste to také tak?
„Hlavně jsme si řekli, že musíme
nastoupit trochu důrazněji, protože poslední zápasy od nás byly
tragické. Nebyla v nich žádná bojovnost, nedávali jsme tam srdíčko. Fanoušci přitom na nás stále
chodí, fandí a doufám, že jsme na
ně nyní udělali dojem a líbilo se
jim to, když už za to musí platit.“
Takže to opět byl týmový výkon, jaký se
od vás očekává?
„Ano. Chtěli jsme na ně vlétnout, to se nám podařilo. Oni
Foto: Jiří Možný
přijeli jen ve čtrnácti lidech a věděli jsme, že jich je málo. Říkali
Jsem za tto
jsme si, že bychom je chtěli udomoc rád, už jsem
lat hned v první třetině. Udělat si
to fakt potřeboval.
nějaký náskok a pak už mít klid
Důležité taky je, už
a dohrát to v pohodě. To se pomě nic nebolí. Doufám,
dařilo, což bylo super. Jsme za to že to takto bude pokračovat
rádi, že se nám to tak povedlo.“ i v play off.“

Na hattrick jste nepomýšlel?
„Hlavně jsem si říkal, že je
dobře, že už to tam padlo. Čím
víc gólů, tím líp, jsem ale rád,
že jsme to tak zvládli. 7:1 je super výsledek, jen nás mrzí poslední gól těsně před koncem,
kdy jsme ‚Kocimu‘ moc nepomohli. Jinak to ale bylo super.“
Vyhráli jste stejně jako
dnes (tj. ve čtvrtek - pozn.
red.) Američané nad Slováky...
„Olympiádu sice sleduji, ale toto
ani nevím (smích).“
Je pro vás nějakou
komplikací, že se kvůli duelům reprezentace mění
termíny vašich zápasů?
„Vůbec ne. Jestli je to středa
nebo čtvrtek, to je mi celkem
jjedno. Díky
y

sobotní změně aspoň my Pražáci můžeme jet domů a ještě si
užít víkend. Určitě nás to nemrzí
(úsměv).“
Stále více to ve vyřazovací části vypadá na
Frýdek-Místek, mohl by to
být ideální soupeř na rozjezd?
„Je to úplně jedno. Máme jasný
cíl, jímž je vyhrát a postoupit.
Vůbec nepřemýšlíme nad tím,
koho bychom měli dostat, soustředíme se hlavně na sebe, abychom to všechno vypilovali do
play off. Vypadá to sice zatím na
Frýdek-Místek, ale nijak zvlášť
to neřešíme.“
O čem budou zbývající
zápasy základní části?
„Řekli jsme si, že nebudeme
chtít nic vypustit. Hrajeme nap a chceme vítězit,, aspoň se
plno
budeme cítit lépe pro pl
play off.“
Berete jako uk
uklidnění,
že jste zvládli první
dílčí cíl v podobě výhr
výhry v základní části?
„Ano. Měli jsme jasný cíl, že musíme být první.
první Máme nejlepší
nejle tým

„Teď mě dali do nové lajny s Jurajem Juríkem
a Míšou Černým, fakt nám to vyhovovalo.
Trénovali jsme spolu, cítili jsme se dobře.
Musím jim poděkovat, celkem jsem se trápil.“
Čtyřiadvacetiletý útočník Prostějova MAREK INDRA
o spolupráci v nově vytvořené formaci

„Trénoval jsem i Tomáše Vrátného, který jel Dakar,“
pochlubil se nejproduktivnější hráč Orlové Libor Pavliš

Prostějov - Za necelých dvacet let pobytu mezi
dospělými hokejisty toho Libor Pavliš zažil mnohé. Rodák z Moravské Třebové se přes Šumperk
a Havířov prosadil v dresu Vítkovic do české extraligy, kterou si následně vyzkoušel i v Opavě,
Karlových Varech a Vsetíně. Několik zápasů odehrál
i za Prostějov, kdy z Vítkovic jezdil na střídavé starty
reprezentovat tehdejší klub BHS. Mimo angažmá
v nižších domácích soutěžích téměř ve všech koutech
republiky si zahrál rovněž ve slovenském Martině
imu
u,
aZvolenu,dánskémEsbjergu,norskémTrondheimu,
kém
m
polském Janowu, maďarské Budapešti, španělském
zoně
ě
klubu CG Puigcerda a rakouském Lienzu. V sezoně
viné
é,
2012/2013 se vrátil zpět na Moravu v dresu Karviné,
řicetti
odtud loni v létě zamířil do Orlové, kde je i v šestatřiceti
letech lídrem týmového kanadského bodování.
Jiří Možný
V posledním vzájemném střetnutí jste dokázali Prostějov porazit. Měli jste
to před zápasem v hlavách?
„Snažili jsme se na to navázat.
Bohužel máme nemocného gólmana, ale Renďa (René Urbánek
- pozn. autora) zachytal velice
dobře, jen jsme mu v některých
momentech nepomohli. Chtěli
jsme s domácími hrát, ale dostali
jsme dva náhodné góly hned na
začátku a zápas už se odvíjel trošku jinak. I rozhodčí to nechal volněji na obě strany, nepískal sekání
a soupeř toho dokázal využít.“
Na konci druhé třetiny
jste dostali tři slepené
branky. Z čeho to vyplynulo?
„Těžko říct. Možná trochu
z nedbalosti jsme dostali hloupé
góly. Sedmnáct minut druhé tře-

splnili. Snad ale ještě nějaký
zápas vyhrajeme a dohrajeme
to v klidu. Když budeme šlapat,
jak jsme šlapali před tím, tak to v
klidu dohrajeme.“
Jste nejproduktivnějším
hráčem týmu, sedl vám
tedy letošní ročník druhé ligy?
„Cítil jsem se celkem dobře,
mám dobré spoluhráče v lajně,
pohodu v šatně. Škoda, že jsme
ale hodně zápasů prohráli o gól.
Chybělo nám štěstí a vždy se

Hokej jste si mimo jiné
zahrál i ve Španělsku.
Jaká to byla zkušenost?
„Měl jsem tam kamaráda, tak
jsem to šel zkusit, ale bylo to
jen na měsíc, než jsem odešel na
angažmá do Rakouska. Byla to
dobrá zkušenost, exotická země,
ale sranda. Hokej je všude podobný, i cizinců tam bylo hodně, třeba kluci z Norska, Dánska
na studiích. U nás je druhá liga
lepší, ale nebylo to špatné.“
A kde
de se vám
v
líbilo
b o
nejvíc?
„Asi v Norsku, strávil jsem tam
s rodinou dvě sezony. Trondheim je úžasné město, byl tam
dobrý hokej, na to budu vždy
rád vzpomínat.“
Nyní
y už hodláte hrát
pouze v České republice?
p
„Čekáme druhé dítě, takže jsme
se rozhodli, že letošní sezonu
budu tady. A příští rok? Těžko

tiny jsme hráli dobře, měli jsme
ožei několik šancí. Dvě tři vyložeden
né, kdyby z toho padl jeden
dva góly a dotáhli jsme se,
mohlo to vypadat jinak.“
I vy osobně jste měl
nebezpečné střely, co
„Byla to dobrá zkušenost, exotická země,
anku
chybělo, abyste vstřelili branku
ěru? ale sranda. Hokej je všude podobný, i cizinců
dříve než v samotném závěru?
„Trošku kumštu, trošku štěstí
při koncovce... (úsměv) Vždy tam bylo hodně, třeba kluci z Norska, Dánska
kovátam došlo na nějaké to hákováme to na studiích. U nás je ale i druhá liga lepší...“
ní, sekání a nedokázali jsme
protlačit. To si myslím, že bylo
zkušený orlovský útočník LIBOR PAVLIŠ
nejdůležitější.“
o neobvyklém angažmá ve Španělsku
Do soutěže jste šli až na
poslední chvíli, lzee říci,
udělala nějaká ta říct. Kdyby to byla taková země
že s vyhnutím se baráži můžechyba, která roz- jako Norsko, tak asi ano, ale malá
te být spokojeni...
hodla zápas. Tak jde do školy, tak se teprve rozhodo Foto: Jiří Možný to bylo hned pět- neme. Tady se mi to daří dobře
„Před sezonou se mužstvo
ý
skládalo za pochodu, každý
krát po sobě. Mohli zkombinovat s prací, dopoledne
chce ale hrát play off, i kdyžž
j
t víc
í porvat,t se věnuji
ě ji trénování.
t é á í Vedl
V dl jsem
j
ddojsme
se o to
to neříká. Nejdůležitější ale byla ale takový je hokej a příští sezo- konce i kamaráda Tomáše Vrátnézáchrana, doufám, že jsme to nu to snad bude lepší.“
ho, který jel Dakar.“

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté nejdříve prohráli v Opavě a pak odpočívali

77 BK OPAVA
63 ARIETE PROSTĚJOV

ORLI V POZORU: PŘICHÁZÍ ROZHODUJÍCÍ FÁZE SEZÓNY...
Zápas proti Svitavám uhnul programu olympijských her, hraje se až ve čtvrtek

poločas: 33:28
čtvrtiny: 16:19, 17:9, 30:21, 14:14
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

33/18:29/13
6:6
27/23:27/19
37:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:14
24:21
11:10
19:22

Rozhodčí: Matějek, Paulík, Večeřa
Diváci: 870

Sestava a body Opava:
Gniadek Martin 24, Šiřina Jakub 16, Kramný Radim 11, Dukanovič Milutin
10, Sokolovský Ladislav 9, Blažek Jakub 4, Vlček Kryštof 3, Cvek Viktor 0,
Dokoupil Petr 0, Kvapil Miroslav 0, Palát Michal 0

Sestava a body Prostějova:
Bohačík Jaaromí
míír
Sllezákk Pav
Se
avel
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mil
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Kratochvíl Jan
Polášek Rudolf

0
0

Trenér: Zbyněk Choleva

Regenerační trénink a volný víkend si užili po náročném herním programu hráči Prostějova. V rámci jednatřicátého kola Mattoni NBL měli volný los
a krátkou pauzu využili k odpočinku a léčbě drobných zranění. „Finálový turnaj Českého poháru,
kde jsme odehráli tři zápasy ve třech dnech, byl
hodně náročný. Do konce sezony už příliš volna
mít nebudeme. Krátkou pauzu všichni přivítali,“
neskrýval trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva.
Prostějov/lv

Už letmý pohled na další program elitní české soutěže naznačuje, že Orly čeká poměrně
náročná série duelů v rychlém
sledu. Od 20. do 26. února
odehrají hned tři zápasy, ve
kterých se budou snažit udržet druhé místo a především

vybudovaný náskok před svými soupeři. Postupně narazí
na Svitavy, pojedou do Brna
a hostují na palubovce Slunety
Ústí nad Labem.
„Nebude to nic jednoduchého.
Svitavy neustále bojují o postup do vyřazovací části soutěže, Brno už několikrát v sezoně
dokázalo překvapit a Ústí nad

Labem především doma hraje
opravdu výborně,“ uvažuje
realisticky lodivod Choleva,
jehož tým měl v poslední době
drobné problémy na doskoku,
a v zápasech v některých pasážích zbytečně ztrácel míče.
„Pořád si uvědomujeme, že je
co zlepšovat. Stále se snažíme
pracovat na zlepšení naší hry.
Své úsilí směřujeme k rozhodující části sezony, kdy se bude
rozhodovat o tom, jestli bude
úspěšná. Všichni věříme, že
ano,“ tvrdí trenér obhájců stříbrných medailí z loňského ročníku Mattoni NBL.
Nejbližší duel čeká na Orly
ve čtvrtek a soupeřem budou
Svitavy. Vedení klubu utkání
posunulo na netradiční termín. Hrát se bude od 17.00

Kdo bude výš? Postavení týmů v tabulce bude před vyřazovacími
boji výhodou, z níž chce čerpat také prostějovské Ariete. Na palubovce Opavy ale Oerli moc nevyskočili.
Foto: www.bkopava.cz
hodin. „Ve středu je na programu olympiády hokejové
čtvrtfinále a všichni věříme, že
v něm nebude chybět ani český
tým. Kvůli tomu jsme se rozhodli utkání posunout. Fanouš-

ci tak budou mít možnost vidět
olympiádu, a o den později
také naše střetnutí,“ vysvětlil
pro Večerník posunutí zápasu
generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.

koše Mattoni nbl v číslech:
30. kolo: Pardubice - USK Praha 67:68 (18:16, 30:32, 50:49). Nejvíce
bodů: Sanders 22, P. Bohačík 10, Kotas 9 - Vocetka a Votroubek po 14, Feštr a Křivánek po 12. Rozhodčí: Dolinek, Baloun, Znamínko. Fauly: 17:18.
Trestné hody: 13/9 - 13/6. Trojky: 4:6 * Jindřichův Hradec - Svitavy 92:78
(22:17, 43:36, 68:52). Nejvíce bodů: Laroche 26, Hall 13, P. Novák a Tracey
po 13 - Kornowski 29, Teplý 14, Moravec 11. Rozhodčí: Kučera, Galajda,
Jeřáb. Fauly: 23:24. Trestné hody: 32/27 - 20/15. Trojky: 7:7 * Opava Prostějov 77:63 (16:19, 33:28, 63:49). Nejvíce bodů: Gniadek 24, Šiřina 16,
Kramný 11, Djukanovič 10 - J. Bohačík 17, Slezák 14, Švrdlík 9. Rozhodčí:
Matějek, Paulík, Večeřa. Fauly: 24:21. Trestné hody: 27/23 - 27/19. Trojky:
6:6 * Ústí nad Labem - Kolín 93:81 (18:19, 43:42, 65:55). Nejvíce bodů:
K. Mitchell 29, Lewis 19, Šteffel 13, Steffeck 10 - A. Mitchell 44, Horák 13,
Sýkora 10. Rozhodčí: Vondráček, Kec, Linhart. Trestné hody: 28/20 - 19/14.
Fauly: 20:26. Trojky: 3:11 * Děčín - Brno 86:77 (21:19, 47:29, 66:56). Nejvíce bodů: Landa 19, Stria 18, Venta 16, Jiříček 13, Soukup 10 - Geiger 26,
McClain 13, Marič 12, Dygrýn 11. Rozhodčí: Vyklický, Kučerová, Blahout.
Fauly: 27:25. Trestné hody: 24/16 - 25/18. Trojky: 8:7.
31. kolo: USK Praha - Kolín 68:72 (17:12, 36:31, 51:49). Nejvíce
bodů: Slavík 22, Křivánek 17, Mareš 13 - Mitchell 19, Field 12, Machač
10. Rozdhočí: Vyklický, Matějek, Večeřa. Fauly: 24:16. Trestné hody:
5/2 - 21/16. Trojky: 8:4 * Ostrava - Pardubice 89:91 po prodl. (15:17,
39:35, 55:54, 78:78). Nejvíce bodů: Willman a Alič po 18, Jurečka 16,
Číž 15, Ruach 13 - Bohačík 31, Nelson 21, Sanders 10. Rozhodčí: Paulík,
Kapl, Nejezchleb. Fauly: 23:19. Trestné hody: 12/8 - 23/16. Trojky: 13:7
* Brno - Jindřichův Hradec 69:70 (22:13, 38:34, 51:49). Nejvíce bodů:
Geiger 17, Marič 15, McClain 13 - Hall 24, Laroche a Tracey po 12, Vošlajer 10. Rozhodčí: Dolinek, Kučerová, Kapaňa. Fauly: 21:20. Trestné
hody: 16/13 - 17/13. Trojky: 6:3 * Svitavy - Opava 57:66 (12:25, 31:37,
45:51). Nejvíce bodů: Moravec a Kornowski po 14, Jelínek 12 - Blažek
18, Šiřina 15, Gniadek 10. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Remenec. Fauly:
23:21. Trestné hody: 14/9 - 20/14. Trojky: 8:4 Děčín - Ústí nad Labem
88:67 (23:9, 46:33, 64:51). Nejvíce bodů: Jiříček 21, Venta 18, Stria a
Vyoral po 12 - M. Mitchell 21, Steffeck 13, Bowden 11, Šteffel 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek, Heinrich. Fauly: 21:21. Trestné hody: 21/17
- 15/9. Trojky: 9:4 * BK Ariete P\rostějov volný los

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 31. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

15
29
29
29
31
30
28
28
30
30
29
30

15
22
18
18
19
17
13
12
10
9
8
8

0
7
11
11
12
13
15
16
20
21
21
22

1369:898
2361:2070
2375:2177
2383:2217
2575:2412
2343:2412
2295:2267
2172:2260
2308:2507
2273:2585
2205:2586
2221:2489

100
75,9
62,1
62,1
61,3
56,7
46,4
42,9
33,3
30,0
27,6
26,7

Opava měla více sil a před Ariete opět uhájila domácí tvrz
Opava/lv - Na palubovce Opavy
se představili basketbalisté Ariete Prostějov, kteří podpořeni
stříbrným úspěchem z Českého
poháru, chtěli soupeři oplatit
porážku z prvního vzájemného
utkání v sezoně. Orlům se ale
přání nesplnilo... Domácí podali kolektivní výkon a vyhráli
vcelku přesvědčivým poměrem
77:63, když se opírali především
o výkon Martina Gniadka.
Prostějovský tým nastoupil na
palubovce Slezanů ve čtvrtečním
utkání v kompletní sestavě
a v průběhu úvodní čtvrtiny se
přesto se soupeřem přetahoval

ve vedení. Opava ukazovala, že
se jim v domácím prostředí daří
a brzy získala náskok čtyř bodů.
Hosté kontrovali po střelách
Slezáka. Prostějovský střelec
dal v úvodní čtvrtině devět bodů
a jeho zásluhou vedli svěřenci
Zbyňka Cholevy o tři body 16:19.
Vstup do druhé čtvrtiny jim ale
nevyšel. V útoku nedokázali
trefit koš ani v dobrých pozicích
a sami inkasovali devět bodů
v řadě. Téměř šest minut pak
následně nezaznamenali ani
bod a domácí odskočili na již
hrozivých 30:19. Alespoň na
chvíli jejich nápor zastavila trojka Marka, ke zlepšení v útoku
to nepomohlo. Za desetiminutovku dali Orli pouze devět
bodů a do kabiny odcházeli za
nepříznivého stavu 33:28 ve
prospěch domácích.

První body druhého poločasu
si na své konto sice připsal
Bohačík, Opava se přesto
držela vepředu a v pětadvacáté
minutě se propracovala opět
k dvoucifernému náskoku. Slezané se opírali především o výkon Gniadka, se čtyřiadvaceti
body nejlepšího střelce celého
střetnutí. Jeho body pomohly
k průběžnému výsledku 63:49
na konci třetí čtvrtiny.
O obrat se Orli pokusili v posledním dějství, kdy rychle snížili
na rozdíl osmi bodů. Víc už ale
z náskoku svého protivníka neukrojili. Ukvapené pokusy neměly
velkou šanci na úspěch, v klidu
hrající soupeř už v závěru hru na
palubovce kontroloval.
Opava tak poměrně bez komplikací porazila Prostějov již
podruhé v sezoně a v průběžné
tabulce poskočila na třetí místo.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Domácí nás přehráli lepší spoluprací. Nám
se nedařilo, často jsme se sami dostali špatnou přihrávkou do slepé uličky. Možná se
projevila i únava po Českém poháru. V tomto utkání se nám nedařilo střelecky. Navíc
jsme neubránili Gniadka, o kterém se ví, že
pokud promění první střely, jeho výkon roste. Přesně to se ukázalo. V závěru tým navíc neudržel nervy na uzdě
a to nás připravilo o poslední možnost s výsledkem něco udělat.“
Petr CZUDEK - BK Opava:
„Věděli jsme, že pokud chceme uspět,
musíme hru postavit na bojovnosti
a běhání. Hráli jsme výborně v obraně,
jedním z důležitých momentů byl
začátek druhé čtvrtiny, kdy jsme
udělali dvanáctibodovou šňůru. Trochu
problémů nám nadělaly čtyři fauly Šiřiny, kluci se ale semkli
a zvládli to. Hru ovlivnil pohár, my jsme z toho vyšli lépe. Bylo
vidět, že Prostějov tahá nohy, ale nedal nám nic zadarmo.“

Komplex z opavské palubovky? Choleva to nepřipouští
Opava/lv - Dvakrát v dosavadním průběhu soutěže
cestovali basketbalisté Ariete Prostějov do Opavy a ani
v jednom případě se neradovali z vítězství. Na začátku
sezony byla porážka brána
ještě jako překvapení, ale
Slezané letos mají výbornou
formu, což potvrdili také v
dalším domácím střetnutí
proti Orlům.

Po čtvrteční výhře se drží
v první čtyřce celé tabulky
Mattoni NBL a k tomuto úspěchu přispěly také dva úspěchy
nad prostějovskými vicemistry. Přesto trenér Zbyněk
Choleva odmítá myšlenku,
že by jeho svěřenci mohli mít
z opavské palubovky v příštích
zápasech strach.
„Na něco takového nesmíme
myslet. Prostě jsme prohrá-

li zápas se soupeřem, který
hrál dobře. Nám se nevedlo.
Všichni hráči si ale uvědomují, že umí podat lepší výkony,“
odmítá případný komplex
z opavské palubovky kouč prostějovského Ariete.
Hráči Opavy dlouhodobě podávají kvalitní výkony a po
letech půstu míří do play-off.
Především doma překypují sebevědomím a to pocítili nejen

basketbalisté Prostějova. „Své
dělá také výhoda domácího
prostředí. Sami to známe. Ve
vlastní hale se cítíme lépe
a výsledky to ukazují. Tak to
má většina týmů,“ poznamenává Choleva.
V posledním ligovém zápase
o porážce Prostějova rozhodla slabší forma střelců. Pouze
dva překonali dvoucifernou
hranici. Další za svými obvyk-

lými příspěvky zaostali. Bez
bodu zůstal například Vojtěch
Bratčenkov, pouze šest bodů
zaznamenal druhý nejlepší
střelec Orlů Dušan Pandula.
Jediný koš za dva body proměnil Radek Nečas. „Někdy se to
zkrátka sejde špatně. Nebudeme se v tom ale nějak hrabat.
Nejsme takový tým, jak ukazuje opavský výsledek. Jsme
lepší,“ tvrdí Choleva.

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ „Splnili jsme cíl, ale nepřidali nic navíc,“ ohlédl se za pohárem Nečas
ZÁJEZD DO ŘECKA!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21
KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
32. kolo, středa 19. února 2014, 17:45 hodin:
Farfallino Kolín - NH Ostrava, USK Praha - BK Děčín (18:00), Lions
J. Hradec - SLUNETA Ústí nad Labem (19:00), BK Opava - MMCITÉ Brno (18:00), Ariete Prostějov - QANTO Tuři Svitavy (čtvrtek
20. února, 17:00)
33. kolo, sobota 22. února 2014, 17:00 hodin:
MMCITÉ Brno - Ariete Prostějov (18:30), BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem (18:00), USK Praha - Lions J. Hradec (17:30),
NH Ostrava - BK Děčín (17:30), BK JIP Pardubice - Farfallino Kolín

Jindřichův Hradec/lv - V předcházejících sezonách Radek
Nečas sbíral vítězství v lize
a také Českém poháru. V letošním ročníku se v dresu Ariete Prostějov opět probojoval
do finále, v něm ale Hanáci
podlehli Nymburku, kde zkušený pivot v uplynulých letech
působil a nastoupil tak proti
svým bývalým spoluhráčům.
„Postupem do finále jsme splnili náš cíl. Bohužel už jsme
nepřidali nic navíc,“ přiblížil
své pocity po posledním pohárovém vystoupení Nečas.
Orli nezačali finálové utkání na
jihu Čech vůbec dobře a toho
jejich soupeř rychle využil.
V poločase už vedl o třicet
bodů a prakticky rozhodl
o obhajobě svého triumfu.
„Začali jsme vlažně a chyběla
nám koncentrace. Nymburk se
chytil,“ litoval promarněného
úvodu Nečas.
Prostějovský tým ničily především trojky. Právě při této střel-

bě vynikal nymburský Vojtěch
Hruban, který se z dlouhé
vzdálenosti trefil v první půli
hned pětkrát. „Soupeř pokaždé
našel volného hráče a vycházelo to na Vojtu.“
Poražení finalisté přesto zápas
o přestávce nezabalili a v průběhu druhé dvacetiminutovky
stáhli hrozivou ztrátu až na deset bodů. „Řekli jsme si, že odehrajeme druhou půli, jakoby to
bylo nula nula. Částečně se to
podařilo, i když výkyvy ve hře
byly velké,“ řekl Nečas.
Zkušený basketbalista pod košem sváděl urputné souboje
s bývalými spoluhráči Petrem
Bendou a Radoslavem Rančíkem. „Šli jsme do toho naplno,
i když to bylo ovlivněné velkým
bodovým rozdílem,“ říkal prostějovský pivot, který v závěru
utkání na palubovce trochu kulhal. „Udělal jsem si výron, ale
nic vážného to nebude,“ uzavřel
ohlédnutí za pohárovým finále
pivot Prostějova.

Nečas znovu ve finále. Prostějovská opora Radel Nečas se tentokrát neradoval s Nymburkem, neboť ve
finále Českého poháru už stál na opačné straně.
Foto: www.basket-nymburk.cz

Sport

O víkendu začala jarní část druhé ligy házenkářů

FUTSAL V ČÍSLECH

Kostelec ztratil v Kuřimi jeden bod

Finále Českého poháru
okresu Prostějov 2013/2014
sobota 15.2.2014, Kostelec na Hané

BOTAFOGA Prostějov – ATLETICO Smržice 3:3
ATLETICO Smržice – SK ARISTON Prostějov 92 „A“ 1:5
SK ARISTON Prostějov 92 „A“ – BOTAFOGA Prostějov 4:2.

Konečná tabulka:
1. SK ARISTON Prostějov 92 „A“
2
2 0
2. BOTAFOGA Prostějov
2
0 1
3. ATLETICO Smržice
2
0 1

0
1
1

9:3
5:7
4:8

6
1
1

POZNÁMKY:
Finálového turnaje se zúčastnily pouze 3 týmy, mužstvo TORPEDO Prostějov se pro
nedostatečný počet hráčů z turnaje omluvilo.

Vítězem okresního kola Českého poháru okresu Prostějov v sezoně 2013/2014
se stal SK ARISTON Prostějov 92 „A“

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 12. kola: Prostějov – Juliánov 31:25, Olomouc – Hustopeče
34:19, Ivančice – Maloměřice 32:25, Velké Meziříčí – Telnice 26:21, Kuřim – Kostelec na Hané 23:23, Brno „B“ – Sokolnice 36:30.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Olomouc
Kostelec na Hané
Hustopeče
Ivančice
Maloměřice
Velké Meziříčí
Prostějov
Sokolnice
Juliánov
Kuřim
Brno „B“
Telnice

29
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Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
9
8
9
7
7
7
5
3
3
2
2
2

R
3
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P
0
0
3
4
4
4
6
8
8
9
9
9

S
357:291
311:268
364:339
322:293
334:311
332:323
320:335
350:375
304:334
343:374
308:353
315:364

B
21
20
18
15
15
15
11
7
7
5
5
5

KAM NA házenou?
13. kolo, sobota 22. února: Brno „B“ – Ivančice nezadáno, Olomouc – Kostelec na Hané (18.00), Telnice – Prostějov (11.00),
Maloměřice – Velké Meziříčí (11.00), Hustopeče – Sokolnice (neděle 23.2., 10.30), Juliánov – Kuřim (neděle 23.2., 18.00).

Prostějov i Kostelec

Kuřim, Prostějov/jim - Necelá minuta dělila kostelecké házenkáře
od páté druholigové výhry v řadě.
Ještě v předposlední minutě drželi
v premiéře jarní části 2.ligy, skupina Jižní Morava na palubovce
zachraňující se Kuřimi dvoubrankové vedení, závěr ale patřil
domácím, kteří se dokázali dotáhnout a nedovolili již druhému celku tabulky vrátit vedení zpět na
svou stranu. I ve dvanáctém duelu sezony však tým Zdeňka Čtvrtníčka udržel neporazitelnost.
Hosté přijeli k prvnímu jarnímu
utkání v trochu obměněné sestavě.
Obejít se museli bez Tomáše Varhy,
Martina Grulicha či Lukáše Říčaře,
místo nichž nastoupili Jan Mayer,
Ivo Chalupecký a zimní posila Petr
Zapletal. Obě mužstva se mohla
spolehnout na šestigólové střelce,
na domácí straně jím byl Jan Audy,
u Kostelce Jan Smékal, jemuž
sekundoval pětigólový Jan Grepl.

SK Kuřim
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK

23:23

(13:12)

Rozhodčí: Hanych - Šlezingr. ŽK: 2:2. Vyloučení: 7:6. Sedmičky: 3/3:1/1. Diváků: 39. Pětiminutovky: 2:1, 3:4, 7:5, 8:9, 11:10,
13:12, 15:15, 16:17, 17:19, 20:19, 20:22, 23:23.

nal a převážil skóre na 20:19, třemi
brankami v řadě ale Kostelečtí pět
minut před koncem vedli o dvě
branky 22:20, což o chvíli později
potvrdili trefou na 23:21. Závěr ale
vyšel Kuřimi, která si tak došla pro
svůj pátý bod v sezoně.
I o tomto víkendu se kostelečtí
házenkáři představí venku, v sobotu od šesti večer se představí na
půdě vedoucí Olomouce, která si
o patnáct branek poradila s třetími
Hustopečemi.

Prostějov začal výhrou nad Juliánovem
Prostějov/jim - Tomáš Čižmárik
s Martinem Juráčkem se v sobotním domácím utkání proti
Juliánovu dočkali prvního startu
za prostějovský tým v této sezoně.
A premiéra to pro ně byla vítězná,
i jejich zásluhou si Sokol II poradil s nováčkem druhé ligy také
v odvetě, a úspěšně nakročil směrem do horní poloviny tabulky.
„Naše vítězství je naprosto zasloužené, celý zápas jsme měli pod kontrolou. Prvních dvacet minut jsme hráli
koncentrovaně a předvedli jsme
koncert, pak jsme trochu polevili
a poločasové skóre nebylo nic pěkného,“ vracel se k vítěznému souboji prostějovský trenér Alois Jurík.
„Chvíli nám trvalo, než jsme si uvědomili, že zápas trvá šedesát minut,
od čtyřicáté minuty už to ale opět
byla pěkná podívaná. S obrannou
fází od šestnácté do třicáté minuty
jsem ale hodně nespokojen, dělali
jsme fatální chyby,“ upozornil.

31:25

Sokol II Prostějov
Sokol Juliánov

(16:14)

Rozhodčí: Bauer – Berger. ŽK: 3:1. Vyloučení: 9:4. Sedmičky:
1/1:8/4. Diváků: 80. Pětiminutovky: 5:3, 7:4, 11:4, 13:8, 14:11,
16:14, 19:17, 21:20, 25:21, 27:21, 29:23, 31:25.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 9, Čižmárik, M. Jurík 2, T. Jurík, Juráček 1, Jurečka 7, Ordelt, Procházka 1, Šestořád, Gazdík 5, Mikulka, Kosina 6. Trenér: Alois Jurík.
Kvalita soupeře podle něj byla velice slabá a platilo to zejména pro
gólmana, jenž měl pouze čtvrtinovou úspěšnost. Co tedy stálo za tak
nízkým rozdílem ve skóre? „Obrana
a šestnáct technických chyb. Upravili
jsme tak bránění z 1-5 na 0-6 a bylo to
znát. Celkově to byl příjemný soupeř
na rozehrání, bylo ale znát, že jde o
první kolo po zimní přípravě, ukázalo
naše chyby,“ poukázal.
Příjemně překvapil zejména Martin
Juráček, jenž dlouhé měsíce laboro-

val s ramenem. „Je to kvalitní obranář. Raška má antibiotika a Jura sádru, skvěle je ale zastoupil. Stejně tak
se dařilo Jurečkovi, jemuž prospělo,
že na jeho straně hrál Kozlovský.
Chytil se dvěma brankami z rychlého
přechodu a věřil si,“ těší Juríka stejně
jako skutečnost, že je zpět Kosina.
Ve druhém kole jedou prostějovští házenkáři do Telnice. „Musíme
přijmout roli favorita a dovézt body.
Bude to ale těžké,“ věří ve stoprocentní výkon Alois Jurík.

„Budeme-li kompletní, můžeme skončit

přes zimu posílily v horní polovině,“ věří Alois Jurík

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Tři nové hráče ulovili během
zimní přestávky funkcionáři regionálních házenkářských celků.
Pro jarní druholigové bitvy doplní prostějovský výběr na limitovaný přestup Tomáš Čižmárik z
Maloměřic, do Kostelce na Hané
se vydali litovelský Petr Zapletal
a Jiří Husička ze Senice na Hané.
„Tomáš změnil bydliště i zaměstnání, nově pracuje v Prostějově.
Takže se objevil na tréninku,
a zařadil jsem ho do přípravy. Je
to pravák, tudíž hraje na levém
křídle. Žádný bažant, má střední
věk. Uvidíme, jak se bude jevit,“
těší se na zkvalitnění sestavy a
zvýšení konkurence kouč Prostějova Alois Jurík.

To Kostelec ulovil jednoho mladíka a jednoho zkušeného třicátníka. „Petr Zapletal má zkušenosti
z první ligy. Je to mladý hráč, ročník 1990, levák. Potřeboval jsem
někoho na pravé křídlo a rychlostně, fyzicky i psychicky by na tom
měl být dobře,“ pochvaloval si kostelecký trenér Zdeněk Čtvrtníček.
Druhý novic Jiří Husička je o osm
let starší, platný ale bude i fyzickými dispozicemi, když měří téměř
dva metry. „V okresním přeboru
patří k nejlepším hráčům a myslím si, že nás výrazně posílí na
postu levé spojky. Sice tam mám
Smékala, ale Martin Grulich je po
operaci a asi mi na jaře moc nepomůže,“ upozornil úspěšný lodivod
i na zdravotní komplikace.

((dokončení ze strany 24)
Na podzim se příliš nedařilo křídlům. Měl by tento
nedostatek změnit příchod Tomáše Čižmárika?
„Je potřeba střeleckou zátěž rozložit na všechny posty. Jurečka loni
dával hodně branek, teď na podzim
se ale trápil. Z trháku je to víceméně
povinnost, nedával ale branky z postupného útoku, což nám chybělo.
Na druhé straně dorostenec Procházka dobře začal, postupem času
se ale také vytrácel. Křídla měla dost
pokusů, spojky s nimi hrají, ale i na
tréninku musí chtít dát hráč gól a je
potřeba
si věřit.“
p
Budou extraligová hostování Kosiny, Kozlovského
a Jurečky pokračovat i na jaře?
„Ano, v Přerově mají zájem a chtě-

li je i na limitovaný přestup. S tím
jsme ale samozřejmě nesouhlasili.
Přijít o tyto hráče včetně nejlepšího
střelce druhé ligy by bylo špatné,
současní dorostenci nejsou tak silní,
aby je mohli nahradit, vždyť přechází jjen jjeden.“
Po dlouhých letech v Kostelci na Hané a Přerově jste
se vrátil do Prostějova, překvapilo
vás něco?
„Byl jsem necelých osm let pryč a
odvykl jsem si na to, že nejsme pány
haly. Třeba v Kostelci mají hráči
obrovské zázemí a kolikrát si toho
ani neváží. Mají svou šatnu, přímo
v areálu posilovnu a vany na rehabilitaci. To vše mi v Prostějově chybí,
hala patří škole a je strašně vytížená.
Musíme se celkově uskromnit.“

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
15
15
15
15
15
15

Domácí
Hanácká šipka Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Ajta Krajta Hrabůvka
Zlatá koule Olomouc
Vetřelci Prostějov
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
7
11
17
3
15
12
15
3
32
8
10
20
8
10
20
neznámo v době uzávěrky

LH
27
33
14
28
23

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 15. kole

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 5, M. Jurík, T. Jurík, Jurečka 2,
Ordelt, Münster 2, Procházka, Šestořád 1, Gazdík 2, Valach 3, Jura,
Mikulka 2. Trenér: Alois Jurík.

Během celého zápasu se skóre neustále přelévalo z jedné strany na druhou a nebylo nouzi o to, aby jeden
tým o branku vedl, a o chvíli později
o dvě prohrával. V první půli tak platily stavy 3:1, 3:4, 8:6 i 8:9 a do kabin šli s těsným náskokem domácí.
Ve druhé půli se hostům opět podařilo otočit, dostali se do vedení
15:14 i 16:15, před závěrečnou čtvrtinou času vedli i o dva góly 18:16
a 19:17. Deset minut před koncem
to byli opět domácí, kdo se dorov-

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Lze porovnat prostějovský
a kostelecký kolektiv?
„Prostějov je relativně mladší, Kostelec má naopak velice zkušený
mančaft a již před sezonou jsem
upozorňoval, že budou hrát vysoko. Bohužel tam nejsou dorostenci
a není kde brát, proto doplnění kádru
řeší formou posil. Bratři Knéblové a
Bakalář za sebou mají spoustu těžkých zápasů a tým šel navrch hlavně
v obranné fázi. Dávají míň gólů, ale
ubrání to a udrží soupeře na uzdě.
Kolega Čtvrtníček je vynikající
kluk, jsme dlouholetí kamarádi, má
své kvality i ambice. Otázkou je, jak
dlouho to tam vydrží, zřejmě tam
nebudou jezdit zadarmo. My máme
výhodu v mládeži, to je obrovské
pozitivum.“


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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
14 14 0 0 0 0
Pitbulls Prostějov
13 9 1 0 1 2
Dobří bobři Olomouc
13 8 3 0 0 2
Miagi Mohelnice
14 10 0 0 0 4
Zavadila o jedličku Čechovice 14 8 0 0 2 4
Vetřelci Prostějov
13 7 1 0 0 5
Pánvičky Uničov
14 5 0 0 2 7
Ajta Krajta Hrabůvka
14 4 1 0 1 8
Berini Ivanovice na Hané
12 4 1 0 0 7
Jiřina Black Bears Prostějov 14 3 0 0 0 11
Poslanci Bělkovice-Lašťany
13 1 1 0 1 10
Hanácká šipka Olomouc
14 0 0 0 1 13

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
156:96
151:85
143:94
150:102
152:102
115:120
127:127
122:132
98:119
95:157
79:157
78:175

Legy Body
364:259 42
337:230 30
336:247 30
354:278 30
358:268 26
291:286 23
311:318 17
315:318 15
240:286 14
264:370 9
213:355 6
225:393 1

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
15
15
15
15
15
15

Domácí
Asi Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž
V Zeleném Prostějov
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov

Hosté
Rafani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Darts Držovice
Mexičani Čelčice
Seniors Hamry
Brablenci Kojetín

BD BH LD
13
5
28
18
0
36
13
5
30
14
4
30
přeloženo na 1.3.2014
přeloženo na 1.3.2014

LH
13
6
16
17

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 15. kole

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

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

Kol V VP R PP P
14 13 0 0 0 1
14 12 0 0 0 2
14 12 0 0 0 2
13 9 0 0 1 3
14 8 0 0 0 6
14 8 0 0 0 6
13 5 1 0 0 7
14 5 1 0 0 8
14 3 1 0 1 9
13 2 0 0 0 11
14 2 0 0 1 10
13 0 0 0 0 13

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

Skóre
168:84
180:72
170:82
140:95
144:108
141:111
112:123
109:144
106:148
77:157
96:157
36:198

Legy Body
391:239 39
399:208 36
372:233 36
333:234 28
331:268 24
331:284 24
278:296 17
278:331 17
271:350 12
217:353
6
248:362
4
125:416
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
15
15
15

Domácí
Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané

Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt
Žabáci Ivanovice na Hané

BD
10
12
14

BH
8
6
4

LD
23
27
28

LH
21
14
17

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 15. kole

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

K Skóre
0 125:91
0 125:91
0 124:110
0 98:102
0 99:118
0 98:118
0 89:128

Legy Body
291:226 30
289:233 24
303:273 24
243:251 17
247:281 14
251:282 12
226:304
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

1.SK Prostějov otestoval v Třinci dorostence, prohrál po boji
Svěřenci kouče Jury opět mohli žehrat na špatnou koncovku

FK FOTBAL Třinec
1. SK Prostějov

2:1
(0:0)

Branky: 55. a 59. Dedič - 56. Novák

Sestava 1. SK Prostějov
Bureš (46. Kofroň) - Krejčíř (55. M. Hloch), Pavlík, P. Hloch,
Rus – Mazouch, Soušek (28. Studený), Pančochář (25. Petržela), Zelenka (55. Novák) – Hirsch (69. Šteigl), Zatloukal (63.
Sečkář). Trenér: František Jura.
Třinec/tok - V sobotním větrném dopoledni se fotbalisté 1.SK
Prostějov představili v dalším
přípravném utkání, tentokrát na
„umělce“ druholigového Třince.
Oba celky nastoupily ve značně
pozměněných sestavách. Zatímco domácí museli rozložit rovnoměrně zátěž tří utkání v průběhu
pěti dnů, prostějovským se opět
rozšířila marodka. Přesto toho
nakonec mladé naděje „eskáčka“ předvedli na hřišti víc, než
ambiciózní favorit, který v zimě
hodně posílil. Třinečtí ovšem
zužitkovali své dvě šance a zvítězili tak v poměru 2:1. O jedinou
trefu prostějovského výběru se
postaral v „áčku“ debutující
dorostenec Novák. I tuto sobotu
mají svěřenci kouče jury na programu další střetnutí, tentokrát
na hřišti divizní Mohelnice.
Manévrovací prostor při skládání
sestavy se trenérovi 1.SK Františku Jurovi znovu povážlivě zúžil.
Kromě Fládra a Machálka, kteří si

doléčují zranění, nebyli k dispozici
kvůli onemocnění ani Krč s Jiroušem. Na levý kraj obrany se naopak
postavil uzdravený Rus, Pančochář
se vrátil do záložní řady a na špici
se objevilo netradiční i poněkud
výškově nesourodé duo Zatloukal Hirsch. „Teď budu hrát na špici, ve
druhé půli zkusím obranu,“ usmíval se potutelně Martin Hirsch.
„Taky jsme si v útoku rozdělili role,
já budu hlavičkami posouvat balóny za sebe na Tomáše,“ vtipkoval
těsně před výkopem.
I v této sestavě byli ale hosté od
prvních minut aktivní a po pěti
minutách se prezentoval solidní
střelou Zatloukal. Před uplynutím
úvodní čtvrthodinky našel Rus
centrem na zadní tyči Mazoucha,
ani on ale úspěšný nebyl. Domácí
se před Bureše dostávali zřídkakdy
a vážné nebezpečí pro jeho branku
z jejich akcí nehrozilo. A aby toho
s marody nebylo málo, těsně po
sobě odstoupili už po pětadvaceti
minutách hry Pančochář a Soušek,

oba kvůli zažívacím obtížím. „Je
to smůla, člověk se těší na zápas a
vůbec si ho neužije,“ litoval Josef
Pančochář. „Problémy jsem měl už
ráno, ale doufal jsem, že se to zlepší, ale s křečemi v žaludku se fakt
hrát nedá...“
Po půlhodině hry zahrozil opět
Zatloukal po Hirschově přihrávce, o minutu později našel zprava
Petržela Mazoucha, ten ale mířil
nad bránu. V 39. minutě Zelenka
zkušeně vyzval na zteč Zatloukala,
jeho
střelu ale gólman vyrazil na
j
roh. Suma sumárum, v poločase
mohl Prostějov klidně vést o tři
branky...
Jenže efektivitou nakonec školili
domácí. Ani ne po deseti minutách
druhé půle dostal ideální kolmou
přihrávku do uličky Dedič, obešel
i Kofroně a z úhlu otevřel skóre 1:0. Ještě před následným výkopem poslal Jura na trávník dvojici
dorostenců Marka Hlocha s Novákem. A právě on se uvedl jako dokonalý mazák. Hirsch potáhl balón, ten se přes dva odrazy dostal
k úplně volnému Novákovi, který
výstavním lobem zaskočil domácího brankáře - 1:1! Jenže za další
tři minuty si na centr zprava naběhl na zadní tyč opět Dedič a strhl
vedení zpět na domácí stranu - 2:1.
V závěrečných dvaceti minutách
se vpředu dobře prosazovala dvojice mladíků Sečkář - Šteigl, druhý
jmenovaný měl deset minut před
koncem po Petrželově centru na
hlavě vyrovnání, stav se ale už do
závěrečného hvizdu nezměnil.
Bezprostředně po zápase se Ve-

BYLI JSME
U TOHO!

Neboj, dostanu tě! Prostějovský zadák Pavel Krejčíř neskrýval ani
v přípravném utkání svoji tradiční zarputilost. Takto honil třineckého
borce s míčem na noze.
Foto: Tomáš Kaláb

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov:

„Přestože jsme opět prohráli, dokázali jsme v utkání zúročit to, na co jsme
se v poslední době zaměřili na tréninku. Což je rozehrávka a zejména přechodová fáze. Dokážeme se na několik dotyků dostat k šestnáctce soupeře,
tam ovšem chybí za potřebná finální fáze, některé reakce nejsou dostatečně
zautomatizované. Je to téma, na kterém ve zbývajících týdnech přípravy
musíme tvrdě pracovat. Jinak na šance jsme vyhráli asi šesta ku dvěma, ale
přestože v těchto utkáních není výsledek prvořadý, potřebovali bychom konečně vyhrát kvůli psychice a většímu sebevědomí.“
černík
šťastného
č ík zajímal
jí l o pocity
i šť
éh
střelce prostějovského týmu Tomáše Nováka. „Dát při prvním
dotyku s balónem gól, je snem
každého hráče,“ usmíval se premiant v sestavě 1.SK. „Klukům jsem
z hecu říkal, že nastoupím a dám
gól, určitě jsem ale nevěřil, že se to
takto vyplní. Vždyť jsem naskočil
do zápasu v mužské kategorii po

téměř
é ěř roční
č í absenci
b
i způsobené
ů b é zraněním,“ připomněl zdravotní peripetie Novák, který v loňské sezóně
nastupoval za starší dorostence.
Od jara loňského roku ale nehrál
a teprve nyní se vrací do přípravy.
„Na jaře už budu doufám za devatenáctku nastupovat pravidelně,“
věří tento šikovný záložník, který
se v Třinci rozhodně neztratil...

Konice trénuje s hrstkou,

Určice hrají dvakrát
Prostějov/jim – Ve středu na
půdě Uničova a v sobotu na
prostějovské umělce proti
Blansku sehrají fotbalisté
Určic další dva své přátelské
zápasy. Tým Evžena Kučery
se zatím utkal se Zábřehem
a s Kojetínem, toto budou
další dva soupeři divizního
nováčka při cestě za napodobením úspěšného podzimu.
Naopak účastník krajského

přeboru Sokol Konice si na
své první přátelské utkání
musí ještě počkat. „V týmu
zatím není nic nového. Na
tréninky se nás schází čtyři až
šest, dohromady bychom ale
třeba jedenáctku dali,“ sdělil
s ironickým úsměvem kouč
mužstva Roman Jedlička s tím,
že o nadcházejícím víkendu
již snad na fotbalové střetnutí
dojde.

Volejbal
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FENERBAHCE ISTANBUL

„AGELKY“ VYRÁŽÍ PRO DALŠÍ ČESKÝ POHÁR NA JIH ČECH
Ve finále národní pohárové soutěže se v úterý střetnou
s Olympem Praha, trofej mohou získat posedmé za sebou

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:11 hodiny
Rozhodčí: Brandstätter (Rak.) a Vaitsiakhovich (Bul.)
Diváků: 1000
1. set: 25:20 24 minut 2. set: 25:17 23 minut
3. set: 25:15 24 minut
SestavA FENERBAHCE ISTANBUL:
Rodrigues, Bauer, Havlíčková, Kim, Erdem, Glass libero: Dalbeler
Střídala: Tokatlioglu, Denkel. Připraveny byly: Öner, Cayirgan, Onur
Trenér: Marcello Abbondanza

Sestava Prostějova:

Prostějov/son

libero: Jášová

Oba týmy si zopakují vzájemný
souboj z loňského finálového
střetnutí, které v Teplicích ovládly
hráčky Prostějova po vcelku vyrovnaném boji 3:1. S cestou do
letošního rozhodujícího mače
neměl ani jeden z nadcházejících protivníků větší problémy,
když prostějovské „vékáčko“
ztratilo ve čtvrtfinále a semifinále jen dva sety, zatímco družstvo z hlavního města republiky
během týchž dvou kol pouze
o jednu sadu víc.
V této sezóně se dva nejlepší
ženské kolektivy současnosti
v ČR utkaly již třikrát, a to
shodně v UNIQA extralize.
V základní části „Agelky“ zví-

Kossányiová
Gambová

Borovinšek
Carter

rge
gn
Steenbergen
Vincourová
Vi
V
inccouuro
rová
váá

Střídaly: Soares, Malesevic
Trenér:
Miroslav ČADA
Připravena byla: a Ľubomír PETRÁŠ
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Za dobu více než sedmileté existence klubu neprohrály volejbalistky VK AGEL Prostějov v Českém poháru ani jeden zápas. Mají za sebou šest kompletních
sezón v této soutěži a logicky tedy vlastní i stejný počet trofejí. Nyní se před vývěrem kouče Čady otevírá
možnost vyhrát tuzemskou pohárovou trofej posedmé
v řadě za sebou, k čemuž zbývá zvládnout jediný duel:
finále aktuálního ročníku 2013/2014. „Agelky“ k němu
nastoupí proti PVK Olymp Praha již zítra, tj. v úterý
18. února od 16.00 hodin v Českých Budějovicích.

VK KRÁLOVO POLE BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

tězily dvakrát 3:1, když shodně
otočily nepříznivý průběh po
úvodním ztraceném setu. Nedávný zápas v rámci nadstavbové fáze pak patřil prostějovské
družině výraznějším poměrem
3:0, což jen potvrdilo, na čí straně je role favorita.
„Při našem postavení v českém
volejbalu jsme od začátku nemohli mít jiný cíl, než domácí
pohár znovu vyhrát a prodloužit
naši vítěznou sérii v téhle soutěži. Získat sedm trofejí ze sedmi
pokusů, to by bylo hezké číslo,“
pravil s úsměvem Miroslav Čada,
hlavní trenér VK Agel Prostějov.
„Tentokrát jsme měli dost těžký
los, když nejprve bylo potřeba vyřadit zlepšené KP Brno a následně
velmi nebezpečnou Olomouc. To

se poměrně jistě povedlo, načež
nás čeká kvalitativně největší rival
posledních let,“ nadhodil Čada.
Výsledek čerstvě svedené
vzájemné bitvy z 6. února
(25:16, 25:23, 25:20) kvitoval
s povděkem. „Dvě předchozí
utkání proti Olympu byla dost
vyrovnaná, proto jsme potřebovali přesvědčit o své herní síle
a dostat sebevědomý Olymp se
šňůrou vítězství v zádech trochu
dolů. Povedlo se, před pohárovým finále tedy máme určitou
výhodu,“ uznal kouč prostějovských volejbalistek. „Na druhou
stranu může tahle situace svádět
k třeba malému podcenění, což
absolutně nesmíme připustit.
Naopak holky musí od začátku
makat na plné obrátky, nezaspat
úvod a držet pokud možno celé
střetnutí pod kontrolou. Není totiž jednoduché zvládnout zápas,
který jediný rozhoduje o zisku
trofeje,“ varoval Čada.
Prostějovský výběr VK AGEL
nehodlá nic ponechat náhodě,
z toho důvodu cestuje na jih
Čech už během dnešního dne.
V Českých Budějovicích si zatrénuje, adaptuje se na tamní
halu i prostředí a v úterním
odpoledni půjde na to!

Konečná! Prostějovské volejbalistky se zázraku nedočkaly a na
Fenerbahce dle předpokladů nestačily. Foto: www.vkprostejov.cz

Cesta VK AGEL do finále ČP žen 2013/2014
Čtvrtfinále
Prostějov - KP Brno 3:0 (18, 19, 17) a KP Brno – Prostějov 1:3 (-19, 20, -22, -16)
Semifinále
Olomouc - Prostějov 0:3 (-23, -18, -18) a Prostějov - Olomouc 3:1
(-21, 21, 19, 17)

Cesta PVK Olymp do finále ČP žen 2013/2014
Čtvrtfinále
Olymp Praha - Šternberk 3:2 (17, 24, -22, -20, 6)
a Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-20, -16, -9)
Semifinále
Olymp Praha - Ostrava 3:0 (22, 19, 22) a Ostrava - Olymp Praha
1:3 (-18, -21, 17, -15)

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 2:00 hodiny
Rozhodčí: Činátl a Marschner
Diváků: 200
1. set: 25:21 27 minut 2. set: 13:25 22 minut
3. set: 32:30 35 minut 4. set: 18:25 24 minut
5. set: 5:15 12 minut
SestavA VK Královo pole Brno:
Toufarová, Onderková, Širůčková, Michalíková, Vyklická, Nováková,
libero: Chlumská. Střídaly: Menšíková, Součková, Herbočková,
Marešová. Trenér: Andre Gonzalez

Sestava Prostějova:
libero: Jášová

ale vzhledem k síle istanbulského Fenerbahce se nic jiného nedalo čekat
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Střídaly: Kossanyiová, Soares
Trenér:
Miroslav ČADA
Připravena byla: Růžičková.
a Ľubomír PETRÁŠ

únnoraa
boodů
ů:
Mlejnnková 177, Kvappilová 133, Hodan
anová 11 - Kuboová 13, Závodnná V. 7,, Vašinnováá
4 * VK
K KP Brn
no voolný los
233. koolo: Oloomouc - Olymp
y p Prahaa 1:3 ((24,, -16,, -117,, 15)) . Nejvíc
j ce boodů
ů: Koššickáá
111 Nap
apolitanoo Šeenkovvá 11, Koj
ojdová 7 - Mlejnková
j
18,, Muudrová 155, Kvvappilová 13 *
KP Brno - Prostějov 2:3 . Nej
ejvvíce boodů: Širůčková 23, Mic
ichhalíkovvá 155, Vyklickká 122
* Steeenbergennovvá 19,, Borovinnšekováá 18, Carterová 15 * Frrýdek - Místtek
k volnýý los

Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
222. koolo: Osstraava - Slaviaa 3:1 (220, -19, 20, 200). Nej
ejvvíce boodů: Sttarzykk 188,
Nachm
milneroová 11,, Poláškov
ováá 11 - Hanzlová 14, Adlerrová 12, Jannder
erová 12 *
Štternb
nberk - Přeerov 3:0 (21,, 27, 22)). Nejvíce bodů
ů: S. Jaanečkováá 17,, Nucováá 133,
Paavelkková a M. Janeečková a Holáskková ppo 11 * SG
G Brnoo volný loos.
233. koolo: Šteernb
berk
k - Slaviaa Prahaa 3:0 (20, 23, 199). Nej
ejvvíce boddů: 1:33 (21,--14,122,-100) S. Jannečk
čkováá 15, M. Janečkoová 14, Sochorcoová 111 - Adleroová 12, Vašuutováá
100, Viinecká 8 * SG Brno - Ostrava 1:3 ((21,, -14,, -122, -10)). Nejvíce
j e boddů: Tesař
ařováá
133, Matouškoováá 11, Uhlířováá 8 - Staarzyková 18, Čuuboňovvá 17, Naachm
millnerovvá 7.

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

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

Z

V

P

PS

PM

B

21
22
21
22
22

21
18
14
13
11

0
4
7
9
11

63:9
56:19
50:26
45:33
40:43

1753:1235
1793:1442
1746:1536
1734:1625
1748:1803

61
54
41
40
34

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

Z

V

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

22
22
22
22
22

13
9
5
5
0

9
13
17
17
22

44:39
30:41
28:53
23:53
3:66

1786:1757
1468:1587
1592:1838
1522:1755
1156:1720

37
28
18
14
0

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

Premiéra VK AGEL v evropském CEV Cupu byla velice krátká,
Prostějov - Volejbalistky VK
AGEL Prostějov mají za sebou jednu hodně poučnou
mezinárodní premiéru. Byla
o tom, že druhý nejvyšší pohár starého kontinentu se
ve svých závěrečných kolech
kvalitou dost blíží tomu elitnímu. A tuhle novou zkušenost
„Agelky“ zaplatily rychlým
vyřazením.
Již několik posledních let platí současný model, kdy první
čtyři nepostoupivší týmy ze
základních skupin Champions League přejdou do
CEV Cupu, tam se přiřadí ke
čtyřem nejlepším družstvům
této soutěže a ve vylosovaných
dvojicích s nimi svedou eliminační boj o postup do semifi-

nále. Tento scénář dal výběru
VK Agel Prostějov historickou
šanci prorazit na evropské
scéně třeba finálovou účastí,
teoreticky i sladkým ziskem
prestižní mezinárodní trofeje.
Bohužel sen trval jen krátce...
Jasno bylo v podstatě hned
po losu, který „vékáčku“ postavil do cesty Fenerbahce
SK Istanbul. Tedy klub, který
předloni coby vítěz Ligy mistryň nebyl kvůli neshodám
s vedením Evropské volejbalové federace vpuštěn do
jejího dalšího ročníku, byť
svou silou patřil a stále patří
mezi absolutní světovou elitu.
V turecké lize následně skončil až čtvrtý, neboť mohl nasazovat jen dvě z řady svých zahraničních superhvězd, a tím
pádem i v aktuálním ročníku

hraje „pouze“ CEV Cup. Ke
čtvrtfinálové smůle „Agelek“.
omu, kdo je schopen objektivního pohledu, muselo být už
před oběma vzájemnými duely jasné, že tým kouče Čady
nemá žádnou postupovou
naději. Stávající kádr Fenerbahce by totiž v Champions

Komentář
League směle usiloval nejen
o účast v závěrečném Final
Four, ale naprosto reálně
o celkové vítězství. Důkazem
budiž nedávný skalp rivalského Vakifbanku Istanbul, jenž
SK v domácí soutěži dokázal
porazit hladce 3:0 na sety.
Prostějov tedy s oddílovým
gigantem dle očekávání hlad-

ce vypadl, přičemž určitě
nepodal své nejlepší možné
výkony. V opačném případě mohl získat alespoň set,
ovšem v konečném součtu by
to na vyřazení nic nezměnilo.
Čeho je mnohem větší škoda,
že Čadův soubor nedostal
za čtvrtfinálového soupeře
v CEV Cupu kterýkoliv ze tří
jiných kolektivů, co přicházely
v úvahu. Právě v bitvách proti Muszyně, Jekatěrinburgu
nebo Južnému totiž mohl ukázat, na co v ostrém mezinárodním měřítku má či nemá.
Osobně jsem přesvědčen, že
postup přes polský, respektive
jeden z ruských mančaftů by
rozhodně nebyl vyloučen. Názorně to ukázaly Drážďany,
s nimiž volejbalistky VK sehrály loni na podzim naprosto

vyrovnané finále domácího
přípravného turnaje a které
(byť po boji) vyřadily zmíněný
Chimik Južnyj. V semifinále
navíc jdou na Uraločku Jekatěrinburg, čímž mají reálnou
šanci na finále. A na místě
Drážďan bez přehánění klidně mohl být AGEL, pokud by
již ve čtvrtfinále nevyfasoval
za protivníka zrovna našlapané Fenerbahce.
Každopádně jsou podobné
úvahy jen pustým teoretizováním, které letos už nedojde
naplnění. Podstatné je, aby
náš klub udržel minimálně
současnou hráčskou kvalitu
i pro příští soutěžní ročník
a po výraznějším mezinárodním zviditelnění sáhnul
v nové sezóně 2014/2015. Vyloučeno to jistě není...

CEV Cup i Champions League už znají semifinalisty

Večerník tušil, jak to dopadne...

Prostějov/son - Evropské poháry volejbalistek 2013/2014 měly
na programu odvetné čtvrtfinálové duely, v nichž se často
strhly vrcholně zajímavé bitvy
o postup vrcholící až rozhodujícími zlatými sety. V obou nejvyšších ženských pohárech už
jsou každopádně známy kompletní čtveřice semifinalistek.
Jak už Večerník podrobně informoval, v CEV Cupu slavil
nejhladší průnik dál obří favorit
Fenerbahce Istanbul přes náš
VK AGEL Prostějov (dvakrát
3:0). Druhým týmem, který dokázal vyřadit účastníka tohoto
ročníku Champions League přesunutého ze třetího místa jedné
z jejích základních skupin, se stala
Uraločka Jekatěrinburg. Po jasném domácím vítězství 3:0 totiž
podlehla na půdě Dinama Bukurešť jen těsně 2:3.

Naopak Azeryol Baku dokázal
otočit nepříznivý vývoj dvojzápasu, když po porážce 2:3 v hale Fakro Muszyna kraloval na vlastním
hřišti 3:0. Nejvyrovnanější řežba
se pak odehrála mezi SC Drážďany a Chimikem Južnyj, neboť oba
celky trochu překvapivě uspěly
venku shodným poměrem 3:1, tudíž o postupujícím rozhodoval až
zlatý set. A ten ve svém domácím
prostředí přece jen urval německý
klub dramaticky 18:16.
V Lize mistryň potvrdili svou
velkou sílu dva soupeři Agelek ze
základní grupy. Eczacibasi Istanbul po výhře 3:1 v Omsku ovládlo
tureckou odvetu přesvědčivě 3:0
a dosáhlo na vysněnou účast v závěrečném Final Four. Nesmírně
blízko tam mělo i RC Cannes,
neboť prohru 1:3 z palubovky
obhájce trofeje Vakifbanku Istanbul zvrátilo totožným vítězstvím

před vlastními fanoušky, leč favorizovaný sok se zachránil v soutěži zvládnutím zlatého setu 12:15.
Bez výraznějších potíží naopak do
semifinále prošlo Dynamo Kazaň
zásluhou dvojího skolení Curychu
3:1. Čtvrtým členem Final Four je
už dříve vybraný jeho pořadatel
Rabita Baku.
Na závěr se musíme pochlubit
jedním přesným tipem, neboť
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
před startem celé Champions
League 2013/2014 přesně trefil
všechny čtyři účastníky rozhodujícího turnaje o nejcennější
pohárový triumf!
Teď již zbývá jediné: abychom
dokonale odhadli i konečné pořadí. Náš tip zněl:
1. Rabita Baku, 2. Eczacibasi
Istanbul, 3. Vakifbank Istanbul,
4. Dynamo Kazaň.
Vyjde to?

Výsledky odvetných zápasů čtvrtfinále
CEV Cupu žen 2013/2014
Fenerbahce Istanbul (Turecko) - VK AGEL Prostějov (ČR) 3:0
(20, 17, 15) - postupuje Fenerbahce Istanbul
Azeryol Baku (Ázerbajdžán) - Fakro Muszyna (Polsko) 3:0 (21,
10, 19) - postupuje Azeryol Baku
SC Drážďany (Německo) - Chimik Južnyj (Rusko) 1:3 (-21, 21,
-18, -23), zlatý set 18:16 - postupuje Dynamo Drážďany
Dinamo Bukurešť (Rumunsko) - Uraločka Jekatěrinburg (Rusko)
3:2 (20, -24, -22, 21, 13) - postupuje Uraločka Jekatěrinburg

Semifinálové dvojice CEV Cupu žen 2013/14
Fenerbahce Istanbul – Azeryol Baku
Uraločka Jekatěrinburg – SC Drážďany

Výsledky čtvrtfinále Champions League žen 2013/14
Eczacibasi Istanbul (Turecko) - Omička Omsk (Rusko) 3:0 (19, 21,
16) - postupuje Eczacibasi Istanbul
RC Cannes (Francie) - Vakifbank Istanbul (Turecko) 3:1 (-19, 17,
22, 22), zlatý set 12:15 - postupuje Vakifbank Istanbul
Dynamo Kazaň (Rusko) - Volero Curych (Švýcarsko) 3:1 (-21, 16,
19, 21) - postupuje Dynamo Kazaň

Semifinálové dvojice Champions League žen 2013/14
Rabita Baku – Dynamo Kazaň
Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul

Volejbal
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Zázrak se nekonal a prostějovské volejbalistky se pro letošek loučí s evropskou scénou
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FENERBAHCE ISTANBUL

„AGELKY“ VYRÁŽÍ PRO DALŠÍ ČESKÝ POHÁR NA JIH ČECH
Ve finále národní pohárové soutěže se v úterý střetnou
s Olympem Praha, trofej mohou získat posedmé za sebou

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:11 hodiny
Rozhodčí: Brandstätter (Rak.) a Vaitsiakhovich (Bul.)
Diváků: 1000
1. set: 25:20 24 minut 2. set: 25:17 23 minut
3. set: 25:15 24 minut
SestavA FENERBAHCE ISTANBUL:
Rodrigues, Bauer, Havlíčková, Kim, Erdem, Glass libero: Dalbeler
Střídala: Tokatlioglu, Denkel. Připraveny byly: Öner, Cayirgan, Onur
Trenér: Marcello Abbondanza

Sestava Prostějova:

Prostějov/son

libero: Jášová

Oba týmy si zopakují vzájemný
souboj z loňského finálového
střetnutí, které v Teplicích ovládly
hráčky Prostějova po vcelku vyrovnaném boji 3:1. S cestou do
letošního rozhodujícího mače
neměl ani jeden z nadcházejících protivníků větší problémy,
když prostějovské „vékáčko“
ztratilo ve čtvrtfinále a semifinále jen dva sety, zatímco družstvo z hlavního města republiky
během týchž dvou kol pouze
o jednu sadu víc.
V této sezóně se dva nejlepší
ženské kolektivy současnosti
v ČR utkaly již třikrát, a to
shodně v UNIQA extralize.
V základní části „Agelky“ zví-
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Střídaly: Soares, Malesevic
Trenér:
Miroslav ČADA
Připravena byla: a Ľubomír PETRÁŠ
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Za dobu více než sedmileté existence klubu neprohrály volejbalistky VK AGEL Prostějov v Českém poháru ani jeden zápas. Mají za sebou šest kompletních
sezón v této soutěži a logicky tedy vlastní i stejný počet trofejí. Nyní se před vývěrem kouče Čady otevírá
možnost vyhrát tuzemskou pohárovou trofej posedmé
v řadě za sebou, k čemuž zbývá zvládnout jediný duel:
finále aktuálního ročníku 2013/2014. „Agelky“ k němu
nastoupí proti PVK Olymp Praha již zítra, tj. v úterý
18. února od 16.00 hodin v Českých Budějovicích.

VK KRÁLOVO POLE BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

tězily dvakrát 3:1, když shodně
otočily nepříznivý průběh po
úvodním ztraceném setu. Nedávný zápas v rámci nadstavbové fáze pak patřil prostějovské
družině výraznějším poměrem
3:0, což jen potvrdilo, na čí straně je role favorita.
„Při našem postavení v českém
volejbalu jsme od začátku nemohli mít jiný cíl, než domácí
pohár znovu vyhrát a prodloužit
naši vítěznou sérii v téhle soutěži. Získat sedm trofejí ze sedmi
pokusů, to by bylo hezké číslo,“
pravil s úsměvem Miroslav Čada,
hlavní trenér VK Agel Prostějov.
„Tentokrát jsme měli dost těžký
los, když nejprve bylo potřeba vyřadit zlepšené KP Brno a následně
velmi nebezpečnou Olomouc. To

se poměrně jistě povedlo, načež
nás čeká kvalitativně největší rival
posledních let,“ nadhodil Čada.
Výsledek čerstvě svedené
vzájemné bitvy z 6. února
(25:16, 25:23, 25:20) kvitoval
s povděkem. „Dvě předchozí
utkání proti Olympu byla dost
vyrovnaná, proto jsme potřebovali přesvědčit o své herní síle
a dostat sebevědomý Olymp se
šňůrou vítězství v zádech trochu
dolů. Povedlo se, před pohárovým finále tedy máme určitou
výhodu,“ uznal kouč prostějovských volejbalistek. „Na druhou
stranu může tahle situace svádět
k třeba malému podcenění, což
absolutně nesmíme připustit.
Naopak holky musí od začátku
makat na plné obrátky, nezaspat
úvod a držet pokud možno celé
střetnutí pod kontrolou. Není totiž jednoduché zvládnout zápas,
který jediný rozhoduje o zisku
trofeje,“ varoval Čada.
Prostějovský výběr VK AGEL
nehodlá nic ponechat náhodě,
z toho důvodu cestuje na jih
Čech už během dnešního dne.
V Českých Budějovicích si zatrénuje, adaptuje se na tamní
halu i prostředí a v úterním
odpoledni půjde na to!

Konečná! Prostějovské volejbalistky se zázraku nedočkaly a na
Fenerbahce dle předpokladů nestačily. Foto: www.vkprostejov.cz

Cesta VK AGEL do finále ČP žen 2013/2014
Čtvrtfinále
Prostějov - KP Brno 3:0 (18, 19, 17) a KP Brno – Prostějov 1:3 (-19, 20, -22, -16)
Semifinále
Olomouc - Prostějov 0:3 (-23, -18, -18) a Prostějov - Olomouc 3:1
(-21, 21, 19, 17)

Cesta PVK Olymp do finále ČP žen 2013/2014
Čtvrtfinále
Olymp Praha - Šternberk 3:2 (17, 24, -22, -20, 6)
a Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-20, -16, -9)
Semifinále
Olymp Praha - Ostrava 3:0 (22, 19, 22) a Ostrava - Olymp Praha
1:3 (-18, -21, 17, -15)

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 2:00 hodiny
Rozhodčí: Činátl a Marschner
Diváků: 200
1. set: 25:21 27 minut 2. set: 13:25 22 minut
3. set: 32:30 35 minut 4. set: 18:25 24 minut
5. set: 5:15 12 minut
SestavA VK Královo pole Brno:
Toufarová, Onderková, Širůčková, Michalíková, Vyklická, Nováková,
libero: Chlumská. Střídaly: Menšíková, Součková, Herbočková,
Marešová. Trenér: Andre Gonzalez

Sestava Prostějova:
libero: Jášová

ale vzhledem k síle istanbulského Fenerbahce se nic jiného nedalo čekat
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Střídaly: Kossanyiová, Soares
Trenér:
Miroslav ČADA
Připravena byla: Růžičková.
a Ľubomír PETRÁŠ

únnoraa
boodů
ů:
Mlejnnková 177, Kvappilová 133, Hodan
anová 11 - Kuboová 13, Závodnná V. 7,, Vašinnováá
4 * VK
K KP Brn
no voolný los
233. koolo: Oloomouc - Olymp
y p Prahaa 1:3 ((24,, -16,, -117,, 15)) . Nejvíc
j ce boodů
ů: Koššickáá
111 Nap
apolitanoo Šeenkovvá 11, Koj
ojdová 7 - Mlejnková
j
18,, Muudrová 155, Kvvappilová 13 *
KP Brno - Prostějov 2:3 . Nej
ejvvíce boodů: Širůčková 23, Mic
ichhalíkovvá 155, Vyklickká 122
* Steeenbergennovvá 19,, Borovinnšekováá 18, Carterová 15 * Frrýdek - Místtek
k volnýý los

Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
222. koolo: Osstraava - Slaviaa 3:1 (220, -19, 20, 200). Nej
ejvvíce boodů: Sttarzykk 188,
Nachm
milneroová 11,, Poláškov
ováá 11 - Hanzlová 14, Adlerrová 12, Jannder
erová 12 *
Štternb
nberk - Přeerov 3:0 (21,, 27, 22)). Nejvíce bodů
ů: S. Jaanečkováá 17,, Nucováá 133,
Paavelkková a M. Janeečková a Holáskková ppo 11 * SG
G Brnoo volný loos.
233. koolo: Šteernb
berk
k - Slaviaa Prahaa 3:0 (20, 23, 199). Nej
ejvvíce boddů: 1:33 (21,--14,122,-100) S. Jannečk
čkováá 15, M. Janečkoová 14, Sochorcoová 111 - Adleroová 12, Vašuutováá
100, Viinecká 8 * SG Brno - Ostrava 1:3 ((21,, -14,, -122, -10)). Nejvíce
j e boddů: Tesař
ařováá
133, Matouškoováá 11, Uhlířováá 8 - Staarzyková 18, Čuuboňovvá 17, Naachm
millnerovvá 7.

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

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

Z

V

P

PS

PM

B

21
22
21
22
22

21
18
14
13
11

0
4
7
9
11

63:9
56:19
50:26
45:33
40:43

1753:1235
1793:1442
1746:1536
1734:1625
1748:1803

61
54
41
40
34

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

Z

V

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

22
22
22
22
22

13
9
5
5
0

9
13
17
17
22

44:39
30:41
28:53
23:53
3:66

1786:1757
1468:1587
1592:1838
1522:1755
1156:1720

37
28
18
14
0

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

Premiéra VK AGEL v evropském CEV Cupu byla velice krátká,
Prostějov - Volejbalistky VK
AGEL Prostějov mají za sebou jednu hodně poučnou
mezinárodní premiéru. Byla
o tom, že druhý nejvyšší pohár starého kontinentu se
ve svých závěrečných kolech
kvalitou dost blíží tomu elitnímu. A tuhle novou zkušenost
„Agelky“ zaplatily rychlým
vyřazením.
Již několik posledních let platí současný model, kdy první
čtyři nepostoupivší týmy ze
základních skupin Champions League přejdou do
CEV Cupu, tam se přiřadí ke
čtyřem nejlepším družstvům
této soutěže a ve vylosovaných
dvojicích s nimi svedou eliminační boj o postup do semifi-

nále. Tento scénář dal výběru
VK Agel Prostějov historickou
šanci prorazit na evropské
scéně třeba finálovou účastí,
teoreticky i sladkým ziskem
prestižní mezinárodní trofeje.
Bohužel sen trval jen krátce...
Jasno bylo v podstatě hned
po losu, který „vékáčku“ postavil do cesty Fenerbahce
SK Istanbul. Tedy klub, který
předloni coby vítěz Ligy mistryň nebyl kvůli neshodám
s vedením Evropské volejbalové federace vpuštěn do
jejího dalšího ročníku, byť
svou silou patřil a stále patří
mezi absolutní světovou elitu.
V turecké lize následně skončil až čtvrtý, neboť mohl nasazovat jen dvě z řady svých zahraničních superhvězd, a tím
pádem i v aktuálním ročníku

hraje „pouze“ CEV Cup. Ke
čtvrtfinálové smůle „Agelek“.
omu, kdo je schopen objektivního pohledu, muselo být už
před oběma vzájemnými duely jasné, že tým kouče Čady
nemá žádnou postupovou
naději. Stávající kádr Fenerbahce by totiž v Champions

Komentář
League směle usiloval nejen
o účast v závěrečném Final
Four, ale naprosto reálně
o celkové vítězství. Důkazem
budiž nedávný skalp rivalského Vakifbanku Istanbul, jenž
SK v domácí soutěži dokázal
porazit hladce 3:0 na sety.
Prostějov tedy s oddílovým
gigantem dle očekávání hlad-

ce vypadl, přičemž určitě
nepodal své nejlepší možné
výkony. V opačném případě mohl získat alespoň set,
ovšem v konečném součtu by
to na vyřazení nic nezměnilo.
Čeho je mnohem větší škoda,
že Čadův soubor nedostal
za čtvrtfinálového soupeře
v CEV Cupu kterýkoliv ze tří
jiných kolektivů, co přicházely
v úvahu. Právě v bitvách proti Muszyně, Jekatěrinburgu
nebo Južnému totiž mohl ukázat, na co v ostrém mezinárodním měřítku má či nemá.
Osobně jsem přesvědčen, že
postup přes polský, respektive
jeden z ruských mančaftů by
rozhodně nebyl vyloučen. Názorně to ukázaly Drážďany,
s nimiž volejbalistky VK sehrály loni na podzim naprosto

vyrovnané finále domácího
přípravného turnaje a které
(byť po boji) vyřadily zmíněný
Chimik Južnyj. V semifinále
navíc jdou na Uraločku Jekatěrinburg, čímž mají reálnou
šanci na finále. A na místě
Drážďan bez přehánění klidně mohl být AGEL, pokud by
již ve čtvrtfinále nevyfasoval
za protivníka zrovna našlapané Fenerbahce.
Každopádně jsou podobné
úvahy jen pustým teoretizováním, které letos už nedojde
naplnění. Podstatné je, aby
náš klub udržel minimálně
současnou hráčskou kvalitu
i pro příští soutěžní ročník
a po výraznějším mezinárodním zviditelnění sáhnul
v nové sezóně 2014/2015. Vyloučeno to jistě není...

CEV Cup i Champions League už znají semifinalisty

Večerník tušil, jak to dopadne...

Prostějov/son - Evropské poháry volejbalistek 2013/2014 měly
na programu odvetné čtvrtfinálové duely, v nichž se často
strhly vrcholně zajímavé bitvy
o postup vrcholící až rozhodujícími zlatými sety. V obou nejvyšších ženských pohárech už
jsou každopádně známy kompletní čtveřice semifinalistek.
Jak už Večerník podrobně informoval, v CEV Cupu slavil
nejhladší průnik dál obří favorit
Fenerbahce Istanbul přes náš
VK AGEL Prostějov (dvakrát
3:0). Druhým týmem, který dokázal vyřadit účastníka tohoto
ročníku Champions League přesunutého ze třetího místa jedné
z jejích základních skupin, se stala
Uraločka Jekatěrinburg. Po jasném domácím vítězství 3:0 totiž
podlehla na půdě Dinama Bukurešť jen těsně 2:3.

Naopak Azeryol Baku dokázal
otočit nepříznivý vývoj dvojzápasu, když po porážce 2:3 v hale Fakro Muszyna kraloval na vlastním
hřišti 3:0. Nejvyrovnanější řežba
se pak odehrála mezi SC Drážďany a Chimikem Južnyj, neboť oba
celky trochu překvapivě uspěly
venku shodným poměrem 3:1, tudíž o postupujícím rozhodoval až
zlatý set. A ten ve svém domácím
prostředí přece jen urval německý
klub dramaticky 18:16.
V Lize mistryň potvrdili svou
velkou sílu dva soupeři Agelek ze
základní grupy. Eczacibasi Istanbul po výhře 3:1 v Omsku ovládlo
tureckou odvetu přesvědčivě 3:0
a dosáhlo na vysněnou účast v závěrečném Final Four. Nesmírně
blízko tam mělo i RC Cannes,
neboť prohru 1:3 z palubovky
obhájce trofeje Vakifbanku Istanbul zvrátilo totožným vítězstvím

před vlastními fanoušky, leč favorizovaný sok se zachránil v soutěži zvládnutím zlatého setu 12:15.
Bez výraznějších potíží naopak do
semifinále prošlo Dynamo Kazaň
zásluhou dvojího skolení Curychu
3:1. Čtvrtým členem Final Four je
už dříve vybraný jeho pořadatel
Rabita Baku.
Na závěr se musíme pochlubit
jedním přesným tipem, neboť
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
před startem celé Champions
League 2013/2014 přesně trefil
všechny čtyři účastníky rozhodujícího turnaje o nejcennější
pohárový triumf!
Teď již zbývá jediné: abychom
dokonale odhadli i konečné pořadí. Náš tip zněl:
1. Rabita Baku, 2. Eczacibasi
Istanbul, 3. Vakifbank Istanbul,
4. Dynamo Kazaň.
Vyjde to?

Výsledky odvetných zápasů čtvrtfinále
CEV Cupu žen 2013/2014
Fenerbahce Istanbul (Turecko) - VK AGEL Prostějov (ČR) 3:0
(20, 17, 15) - postupuje Fenerbahce Istanbul
Azeryol Baku (Ázerbajdžán) - Fakro Muszyna (Polsko) 3:0 (21,
10, 19) - postupuje Azeryol Baku
SC Drážďany (Německo) - Chimik Južnyj (Rusko) 1:3 (-21, 21,
-18, -23), zlatý set 18:16 - postupuje Dynamo Drážďany
Dinamo Bukurešť (Rumunsko) - Uraločka Jekatěrinburg (Rusko)
3:2 (20, -24, -22, 21, 13) - postupuje Uraločka Jekatěrinburg

Semifinálové dvojice CEV Cupu žen 2013/14
Fenerbahce Istanbul – Azeryol Baku
Uraločka Jekatěrinburg – SC Drážďany

Výsledky čtvrtfinále Champions League žen 2013/14
Eczacibasi Istanbul (Turecko) - Omička Omsk (Rusko) 3:0 (19, 21,
16) - postupuje Eczacibasi Istanbul
RC Cannes (Francie) - Vakifbank Istanbul (Turecko) 3:1 (-19, 17,
22, 22), zlatý set 12:15 - postupuje Vakifbank Istanbul
Dynamo Kazaň (Rusko) - Volero Curych (Švýcarsko) 3:1 (-21, 16,
19, 21) - postupuje Dynamo Kazaň

Semifinálové dvojice Champions League žen 2013/14
Rabita Baku – Dynamo Kazaň
Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul

Volejbal

Saru Hutinski trápí zánět středního ucha,
Katie Carter hrála i s pořezaným prstem
Volejbalistky VK AGEL procházejí jednou ze zdravotně nejpohodovějších sezón v klubové historii. Zranění
či vážné nemoci postihly členky prostějovského kádru
během tohoto soutěžního ročníku jen minimálně a v novém kalendářním roce se všechny naše ženy držely
zcela fit. Až nyní přišly po delší době určité potíže...
Prostějov/son
Doposud byla naposledy na
marodce již koncem loňského
podzimu běloruská smečařka
Tatsiana Markevich laborující
s natrženým břišním svalem. Od té
doby však jako když utne, Hanačky
delší dobu nic zásadního netrápilo.
„Myslím, že jsme udělali dobře
angažováním Míši Jelínkové na
post kondiční trenérky. Ona hodně
dbá na speciální cvičení směrem
k prevenci zátěžových zranění a to
se na zdraví našich hráček projevilo
velmi pozitivně,“ zmínil hlavní

kouč prostějovských volejbalistek
Miroslav Čada zásadní okolnost.
Do zápasů tak skoro čtvrt roku
vyrážel s kompletním družstvem,
než v uplynulém týdnu onemocněla Sara Hutinski. Mladou
slovinskou blokařku postihl zánět
středního ucha a musela vynechat
jak středeční duel CEV Cupu
v Istanbulu, tak sobotní mač
extraligy v Brně. „Kdy se bude
moci vrátit do hry, zatím nevíme.
O uplynulém víkendu podstoupila další vyšetření u lékařských
specialistů, od pondělí má nasa-

zena antibiotika. Nad jejím startem v úterním finále Českého
poháru se každopádně vznáší
otazník. Pokud ale nebude úplně
v pořádku, tak nemá smysl, aby
do Českých Budějovic jezdila.
Přednější je samozřejmě zdraví,“
zdůraznil Peter Goga,sportovní
manažer VK AGEL Prostějov.
Mimo hru se navíc mohla ocitnout
i univerzálka Katie Carter. Americká ranařka si totiž doma při krájení
nožem pořezala prst na ruce tak
moc, že musela do nemocnice na
šití. „Naštěstí to spravily tři stehy,
prst jsme před zápasy důkladně zatejpovali a Katie proti Fenerbahce
i Královu Poli normálně nastoupila.
Tentokrát se nepříjemná situace dala
vyřešit bez absence,“ popsal Goga.
Uvidíme, jestli celkově pevné
zdraví vydrží „Agelkám“ až do
konce aktuální sezóny.

Na druhou stranu je letošní sezóna
v porovnání s loňskou znatelně
lepší i klidnější. Vždyť před rokem
touto dobou měl Prostějov na kontě
již dvě extraligové porážky a třetí se
blížila, zatímco teď dokázaly problematická střetnutí zatím vždy ještě

Komentář
zachránit. Svědčí to o větší volejbalové kvalitě i psychické odolnosti
stávajícího prostějovského kolektivu, jehož rezervy ale každopádně
dál přetrvávají. Nepříliš povedený
mač v Králově Poli budiž pádným
důkazem.

Au, to bolí. Dvojici hráček VK Agel Prostějov postihlo v uplynulých
dnech postihly nepříjemné zdravotní patálie. Hůře je na tom Sara Hutinski (na snímku vpravo).
2 x foto: Josef Popelka

Co může ženy VK uklidňovat je
způsob, jakým i v minulé, dlouho
rozpačité sezóně nakonec hladce
prošly závěrečným play off až ke zlatému konci. A pokud opět prokážou
schopnost jak trvalého zlepšování
svého volejbalového projevu, tak
zvýšené koncentrace v průběhu
celých utkání, mohou na šestý titul
v řadě za sebou klidně dosáhnout
bez výsledkového klopýtnutí.
Momentálně to v UNIQA extralize
vypadá tak, že za předpokládaně
prvními obhájkyněmi skončí znova
druhý Olymp Praha, o třetí místo
si to rozdají Olomouc s FrýdkemMístkem a pátá až sedmá pozice se
zdá být už v polovině nadstavbové

části jasně daná v pořadí KP Brno,
Ostrava, Šternberk. Stejně zřejmá
je poslední desátá příčka SG Brno,
ale otazník se vznáší nad obsazením osmého, respektive devátého postu. O tuto klíčovou kótu
totiž zřejmě svedou bitvu Přerov se
Slavií Praha a pro VK AGEL je
tahle přetahovaná zajímavá tím,
že lepšího ze zmíněné dvojice bude
mít za protivníka ve čtvrtfinále
vyřazovacích bojů.
Na úplný závěr pak připojme jeden
zajímavý údaj: díky zvládnutí
sobotní brněnské řežby protáhly
volejbalistky Prostějova šňůru
soutěžních vítězství nad českými
soupeři na 37 duelů!

Fenerbahce si doma bezpečně pohlídalo postup
Prostějovský tým měl k zisku alespoň setu daleko

Bodový vývoj - první set: 2:0,
2:2, 4:4, 10:4, 10:6, 12:6, 12:8,
13:10, 15:12, 19:12, 19:15,
21:15, 24:18, 25:20. Druhý
set: 1:0, 1:2, 3:2, 3:6, 5:8, 7:8,
8:10, 11:10, 11:12, 13:12,
17:13, 19:14, 20:16, 22:16,
25:17. Třetí set: 2:2, 5:2, 11:3,
12:6, 14:6, 14:8, 16:8, 16:10,
21:10, 21:14, 25:15.
Istanbul (Turecko), Prostějov/
son - Přesně dle papírových
předpokladů proběhl ve středu
odvetný zápas čtvrtfinále evropského CEV Cupu žen 201320/14
mezi Fenerbahce Istanbul a VK
Prostějov. Hráčsky nadupaný
turecký tým měl v domácím
prostředí kromě první poloviny druhé sady celé střetnutí

jasně pod kontrolou, a byť
se prostějovské volejbalistky
snažily, seč mohly, minimálně
o třídu lepšího soka vážněji ohrozit nesvedly. Kladem je, že i přes
jednoznačnost duelu „Agelky“
neutrpěly žádný výsledkový
debakl hrubšího rázu. Na mezinárodní pohárové scéně však pro
letošní sezónu logicky skončily.
Úvodní dva míče sice rychle
získal domácí tým, ovšem pro
svěřenkyně trenéra Čady nebyl
začátek střetnutí přesto nijak
tragický. Z 2:0 okamžitě srovnaly,
nerozhodný průběh držely do
stavu 4:4. Pak ale přišla na podání
obávaná bomberka Kim a nadějný
vstup se rozsypal jako domeček
z karet. Šestibodová šňůra na
10:4, během níž Fenerbahce SK
čtyřikrát nekompromisně zablokovalo přímo na zem, navedlo zápas do očekávaných kolejí. Naštěstí
se nekonalo žádné vraždění
prostějovských neviňátek, neboť
„vékáčko“ až na výjimky solidně
přihrávalo, mnohem lépe než doma

servírovalo a vcelku úspěšně se
dokázalo prosazovat v útoku. Jen
škoda, že tento pozitivní trend
narušil další únik soupeře (z 15:12
na 19:12). Nebýt jej, mohly sympaticky bojující mistryně ČR
dosáhnout na ještě lichotivější
výsledek, než bylo konečných
25:20 a istanbulské vedení 1:0.
Zkraje druhé sady šel VK AGEL
dokonce do vedení, a to nijak
zanedbatelného - 3:6. Stejně jako
v prvním vzájemném duelu Istanbul během téhle fáze polevil,
čehož kvalitně hrající Čadův soubor dokázal využít. Velkou oporu
přitom měl ve výborném podání,
kterým favoritovi dělal značné
potíže. Stačilo však trochu ubrat
plyn a poněkud ospalý gigant
manko tří bodů ještě před půlkou
setu zlikvidoval (z 5:8 na 11:10).
Navíc Fenerbahce opět udeřilo
ve svém nejúčinnějším postavení, to znamená při dělovém
servisu superhvězdy Kim. Trhák
na 17:13 byl klíčový, po něm
už prostějovská děvčata v kon-

Marcello ABBONDANZA - Fenerbahce SK Istanbul:

„Mnohem víc než v prvním vzájemném utkání jsme měli problémy na
přihrávce. Dokázali jsme se z nich ale dostávat díky dobré obraně, mezihře i útoku, proto zápas znovu skončil 3:0 v náš prospěch. Mám radost,
jak úspěšně zatím procházíme letošním CEV Cupem. Samozřejmě se
pokusíme celou tuhle soutěž vyhrát.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Odveta byla o něco vyrovnanější než úvodní zápas na našem hřišti díky
tomu, že jsme mnohem lépe podávali a solidně přihrávali. Naopak soupeř
měl jasně navrch v útoku a především při obraně na síti, kde svými bloky
často zastavoval naše zakončení. Projevila se velká síla Fenerbahce, které
tipuji na celkové vítězství v CEV Cupu. My jsme ve dvou utkáních s favoritem sice nezískali ani set, ale herně to nebyla žádná ostuda.“
covce odpadla - 25:17 a 2:0.
Rostoucímu tlaku protivníka
přestával kolektiv VK místy vzdorovat, zvlášť když občas vyrobil
i nevynucenou chybu. A jakmile
se zkombinovala enormní síla
hostitelek s několika nepřesnostmi
na straně Prostějova, rázem do
té doby vcelku vyrovnaný mač
nabral jednoznačný vývoj - 11:3.

Naštěstí
N ště tí „Agelky“
A lk “ v těchto
tě ht kritk it
ických chvílích nic nezabalily a až
do úplného závěru se snažily o co
nejpřijatelnější porážku. Svůj dílčí
cíl nakonec částečně splnily, neboť
domů se nevracely s žádným hrozným debaklem. Přesto nebylo
o hladkém triumfu mančaftu
z Orientu jakýchkoliv pochyb 25:15 a 3:0.

Kolísavý výkon v Brně stál VK AGEL bod do tabulky,
ligovou neporazitelnost však otočením zápasu uhájily
Bodový vývoj - první set: 0:3,
2:3, 3:6, 6:9, 11:9, 12:11, 16:11,
16:13, 17:15, 20:15, 20:17,
25:21. Druhý set: 0:2, 2:2, 2:7,
4:8, 4:12, 8:13, 9:16, 12:17,
12:19, 13:25. Třetí set: 0:3,
3:4, 4:7, 7:9, 7:11, 9:13, 14:13,
16:15, 16:17, 19:17, 19:19,
23:20, 23:23, 24:23, 24:25,
25:26, 27:26, 32:30. Čtvrtý set: 2:1, 2:3, 3:7, 5:7, 5:9,
8:9, 8:11, 11:11, 11:16, 12:18,
13:21, 15:21, 18:25. Pátý set:
0:3, 1:9, 3:9, 4:13, 5:15.
Brno, Prostějov/son - Pořádné nervy zažily volejbalistky
Prostějova ve třiadvacátém
kole UNIQA extraligy žen ČR
2013/2014. V brněnském Králově Poli totiž nezvládly úvodní
ani třetí set, čímž v průběhu
špatně načatého utkání překvapivě prohrávaly 1:2. Ještě
ve čtvrtém dějství pak rozpumpované soupeřky držely nerozhodný stav 11:11, než si favorizovaný tým v hale na Vodově
ulici přece jen zjednal pořádek
a osud téměř ztraceného soubo-

je zachránil. Náskok v čele před
druhým Olympem Praha se ale
vinou těsného vítězství snížil na
sedm bodíků.
Už jednou v této sezóně „Agelky“ nastoupily na palubovce
brněnského Králova Pole krátce
po návratu z venkovního duelu
evropského poháru (Schwerin)
a herně se tehdy dost trápily. Tentokrát nechtěly po cestě do Istanbulu
a zpět nic podobného opakovat,
k čemuž dobře odstartovaly (0:3).
Počáteční náskok nějakou dobu
držely, jenže za stavu 6:9 soupeřky
přitlačily podáním i bloky a průběh pětibodovou šňůrou razantně
otočily na 11:9. Tento nečekaný
výpadek uvrhl prostějovské „vékáčko“ do hluboké krize, citelně
chyběla hlavně schopnost vítězně
zaútočit z kůlů. Naopak domácí
plejerky skvěle bránily a šly do
většího trháku 16:11. Teprve za
téhle nepříjemné situace se favorit
jal zvedat (17:15), ale další série
brněnských bloků doplněná o několik prostějovských minel zařídila překvapivý výsledek úvodní
sady - 25:21 a 1:0.
Pokud „Agelky“ hodlaly svou nepohodu zrušit, potřebovaly úplně
všechno zlepšit. To se však proti
rozjetému a ohromně bojujícímu
sokovi nejevilo zrovna snadno.
Naštěstí Čadovým svěřenkám vyšel vstup do druhého dějství, kdy

rychle utekly z 2:2 na 2:7 a konečně začaly diktovat hru. Výrazný
posun vpřed přitom zaznamenaly
opravdu ve veškerých činnostech,
zatímco Brňanky pod tlakem náhle
kupily nepřesnosti. Proto bylo setově srovnáno velmi hladce i díky závěrečné jízdě při výtečném servisu
Vincourové - 13:25 a 1:1.
Klíčová otázka za daného vývoje
zněla, jak se debakl na týmu Králova Pole podepíše do další části
střetnutí. A nutno říct, že navzdory špatnému úvodu (0:3) jej srazil
dolů pouze částečně. Prostějovské
hráčky totiž neudržely vysokou
úroveň výkonu z předchozí pasáže, což Gonzalezově partě dávalo
šance neztrácet příliš krok. Hájený
kontakt přišel domácím děvčatům
vhod uprostřed třetího setu, kdy
podobně jako v prvním, šňůrou
bodů zvrátily skóre ve svůj prospěch (z 9:13 na 14:13). Lídryně
extraligové tabulky si koledovaly
o malér, zvlášť po ještě jednom
náporu protivnic z 16:17 na 19:17,
následně z 20:20 na 23:20. A průšvih skutečně nastal, neboť nadšené Jihomoravanky v nesmírně
dramatické koncovce odvrátily
dva setboly, aby samy proměnily
svůj šestý - 32:30 a 2:1!
Soubor VK Agel se tak ocitl blízko premiérové porážky na české
scéně v letošním ročníku. Logicky šlo o nečekanou a nemilou

Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
24. kolo, sobota 22. února, 17.00 hodin: Olymp Praha - KP Brno, SK
UP Olomouc-Frýdek-Místek. VK AGEL Prostějov volný los
25. kolo, čtvrtek 27. února, 17.00 hodin: Frýdek-Místek - KP Brno,
Olymp Praha - VK AGEL Prostějov, SK UP Olomouc volný los
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
24. kolo, sobota 22. února, 16.00 hodin: SG Brno - Šternberk, Slavia
Praha - Přerov (18:00), Ostrava volný los.
25. kolo, čtvtek 27. února, 17.00 hodin: Přerov - SG Brno, Šternberk - Ostrava, Slavia Praha volný los.

si zajistily prvenství po nadstavbě!

Volejbalistky Prostějova již podruhé v letošní extraligové sezóně odvrátily porážku až v tiebreaku
drama (premiérově 15. prosince
v Olomouci). Všechny tyhle zápasy
přitom z hlediska „vékáčka“ nesly
jeden společný znak: nemalou
herní nevyrovnanost.
Právě
střídání
výborných
pasáží s vyloženě špatnými
během střetnutí i jednotlivých
setů svěřenkyně trenéra Čady
v ročníku 2013/2014 dost trápí.
Do jisté míry jde ve volejbalu
o normální jev, ovšem v případě
pětinásobných mistryň republiky
a pravidelných účastnic Champions League by vzhledem k síle
jejich kádru měla být dominance
na domácí scéně o poznání
přesvědčivější.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU

SKVĚLÉ: KADETKY VK AGEL

POTÍŽE V BRNĚ OŽIVILY TÉMA ČESKÉ ZRANITELNOSTI „AGELEK“
Brno, Prostějov - Minulý soutěžní
ročník, během kterého volejbalistky
VK AGEL Prostějov po 112 utkání
trvající neporazitelnosti hned třikrát
podlehly českým soupeřům, dílčím
způsobem narušil jejich absolutní
národní hegemonii. V aktuální
sezóně sice „Agelky“ ještě v rámci
tuzemských soutěží neprohrály, ale
úplně bez problémů - herních ani
výsledkových - rozhodně nejsou.
Docela častokrát už v UNIQA extralize nebo Českém poháru ztratily
jednu sadu (navíc většinou hned
první s nutností otáčet nepříznivý
vývoj duelu), v sobotu na hřišti
v brněnském Králově Poli pak
podruhé prožily velké pětisetové
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Ivana CEBÁKOVÁ
Á Á - asistentka
trenéra KP Brno:
:

„Byl to pěkný volejbal, škoda našeho velkého množství nevynucených
chyb v rozhodujícím setu. Nakonec jsme rády alespoň za bod.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov):

„Brno hrálo výborně. Jeho hráčky byly dobře připravené a zaskočily
nás kvalitní obranou na síti. Bohužel jsme nedokázali získat třetí set,
přestože jsme měli náskok šesti bodů. V tie-breku pak soupeř hodně
chyboval, což nám ulehčilo vítězství.“
událost,
dál llečč vypadalo
d l to, žže se z níí
prostějovský mančaft úspěšně
hrabe ven (z 2:1 na 3:7). Přesto
musel zanedlouho řešit další krizi
poté, co senzaci cítící rivalky vyrovnaly na 11:11. Hrozbu zrušila
okamžitá reakce obhájkyň titulu,
které nasázely pět bodů v řadě
a s ovládnutím čtvrtého pokračování zápasové kovbojky pak již
neměly problémy - 18:25 a 2:2.
Na řadu však přišel rozhodující tie-break, v němž je pokaždé
možné cokoliv. Naštěstí prostějovské volejbalistky vzaly rozuzlení
více než dvouhodinové bitvy do
vlastních rukou a v poslední sadě
neponechaly absolutně nic náhodě. Maximálně koncentrovaným
výkonem bleskově odskočily do
trháku 1:9, chyby poslaly na druhou stranu sítě a prodloužily vítěznou sérii v národních soutěžích
2013/2014. Jen škoda, že kvalitní

hru
h předvedly
ř d dl pouze ve třech
ř h
z celkových pěti sad - 5:15 a 2:3.
„Myslím, že jsme Prostějov
překvapily, zatlačily jej servisem
a dobře bránily na síti. Bohužel
se nám nepodařilo dorazit vítězně čtvrtý set a tiebreak jsme
si prohrály vlastními chybami,“
konstatovala nešťastně Sandra
Onderková, kapitánka Královo
Pole Brno.To prostějovská šéfka
Solange Soares mohla mít více
důvodů k radosti. Nejprve ale
uznala hru soupeřek. „Brno dobře
servírovalo a kvalitně bránilo
na síti, což nás trošku rozhodilo
v útoku. Dále předvádělo velice
bojovný výkon v poli, na každý
míč si na rozdíl od nás alespoň
sáhlo. A právě s tímhle se my
docela potýkáme. Nakonec jsem
ráda za vítězství, které nebylo
jednoduché,“ uvedla kapitánka
prostějovského VK AGEL.

Prostějov/son - Předposlední
dvoukolo nadstavbové části
extraligových
soutěží
ČR
2013/2014 přineslo mladým
volejbalistkám Prostějova jednu
velkou dílčí radost. Kadetky VK
AGEL si totiž s předstihem zajistily prvenství po nadstavbě,
díky čemuž budou hrát rozhodující druhý turnaj Final
Four o medaile v domácím
prostředí. Naopak prostějovské
juniorky skupinu o první až
šesté místo už pouze dohrávají.

povedlo. Šlo přitom o dost cenný
triumf, neboť domácí mančaft ještě pořád bojuje o teoretický posun
na druhou pozici před Olymp.
Právě PVK naše holky přivítají v hale Sportcentra DDM o
nejbližším víkendu (sobota 22.
února od 15.30 hodin + neděle 23. února od 11.30 hodin),
a přestože dílčí cíl již předem
splnily, bude to určitě velmi zajímavá konfrontace.

KADETKY

České Budějovice – VK AGEL
Prostějov 3:0 (22, 11, 21)
a 3:0 (22, 15, 19)

JUNIORKY

Španielka Řepy – VK AGEL
Prostějov 3:2 (-24, 20, 8, -18, Vinou neustálých zranění má
12) a 1:3 (-23, -19, 19, -22) „vékáčko“ ve svých mládežnických

Do sobotních utkání v české metropoli šly Hanačky s vědomím,
že díky dvěma pátečním prohrám
Olympu Praha s Brnem jim k potvrzení první příčky stačí jedno
dvoubodové vítězství. Blízko
k němu měly hned v úvodním
souboji, když ten po divočejším
průběhu včetně debaklu 8:25 ve
třetí sadě dospěl až do tiebreaku.
V něm však hostující kolektiv
těsně padl, tudíž potřeboval výsledkově zvládnout odvetu. A to
už se díky koncentrovanějšímu
i celkově kvalitnějšímu výkonu

výběrech dost úzký kádr, a co do
důležitosti byly v nadstavbové
fázi pokaždé výš zápasy kadetek. Tím pádem juniorské Agelky
opakovaně nastupovaly v oslabené
sestavě, což platilo i včera na jihu
Čech. Přesto náročné duely proti
spolufavoritovi na titul neprobíhaly
vůbec beznadějně, naopak hostující
děvčata se ve čtyřech z celkových
šesti setů držela velmi vyrovnaně.
Koncovky ale vždy zvládly lépe
budějovické favoritky a šestý post
hanácké party v tabulce je tak definitivní.

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

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

15 3
12 6
11 7
9 9
5 13
2 16

50:23
40:23
38:31
33:35
25:46
22:50

44
36
30
25
16
11

JUNIORKY

1. Č. Budějovice 13 5
2. Brno
13 5
3. Olymp Praha 13 5
4. Frýdek-Místek 9 9
5. Plzeň
5 13
6. Prostějov
1 17

41:19
44:23
42:26
35:33
19:44
15:51

39
38
37
28
15
5

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ
ZÁJEZD DO ŘECKA!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Zájezd fanoušků VK
na finále do Českých Budějovic

Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na finálové utkání Českého poháru
K
žen 2013/14 mezi PVK Olymp Praha a VK
Prostějov.
Rozhodující bitva o zisk trofeje v letošním
ročníku národní pohárové soutěže se hraje v úterý 18. února od 16.00
hodin v Českých Budějovicích, sraz fanoušků je týž den v 10.30 hodin
na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu:
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek ve
středu 16. února do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při
dostatečném zájmu ze strany účastníků, konkrétně se musí přihlásit
minimálně 35 lidí!

Chcete se stát volejbalovým sudím? Máte šanci,

blíží se totiž školení rozhodčích II. a III. třídy!

Prostějov/son - Olomoucký Krajský volejbalový svaz pořádá Školení
rozhodčích II. a III. třídy. Uskuteční se ve dvou samostatných fázích:
5. a 6. dubna je nejprve na programu teoretická část, 1. května pak
část praktická.

Teoretická část
Termín: 5. a 6. dubna od 9.00 hodin.
Místo: Sportcentrum DDM Prostějov (Olympijská ulice 4).
Cena: 500 korun (700 Kč včetně vyřízení nového průkazu člena ČVS).
Vzít s sebou: pravidla volejbalu, psací potřeby, poznámkový blok.
Doprava a ubytování: individuálně na vlastní náklady.
Program školení (předběžný, změna vyhrazena)
sobota 5. dubna: 9.00 až 9.30 zahájení, prezence, úvodní slovo, 9.30 až
12.00 oficiální pravidla volejbalu, 12.00 až 13.00 oběd, 13.00 až 16.00
oficiální pravidla volejbalu, 16.00 až 17.00 stanovy a směrnice ČVS,
17.00 až 18.00 zdravověda, 18.00 až 19.00 psychologie rozhodčího.
Neděle 6. dubna: 9.00 až 11.00 soutěžní řád volejbalu, 11.00 až 12.00
práva a povinnosti rozhodčího, 12.00 až 13.00 oběd, 13.00 až 14.00
zápis o utkání, 14.00 až 15.00 administrativa rozhodčího, VIS, 15.00 až
17.00 zkušební test, zkoušky.

Praktická část
Termín: 1. května od 9.00 hodin.
Místo: Prostějov nebo Kojetín (bude upřesněno).
Vzít s sebou: úbor volejbalového rozhodčího (tmavě modré kalhoty,
bílá polokošile či tričko), píšťalku, žlutou a červenou kartu.
Doprava a ubytování: individuálně na vlastní náklady.
Program školení (předběžný, změna vyhrazena)
čtvrtek 1. května: 9.00 až 15.00 praktická cvičení, 15.00 až 16.00 vyhodnocení, závěrečné slovo.
Kontakt: Jakub Gall (předseda Komise rozhodčích OL KVS a vedoucí školení): telefon 777 602 398, e-mail gall@cvf.cz.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prvním mužem regionální kopané - 1. díl

MILAN ELFMARK: „NEMŮŽEME A NEBUDEME ZA KLUBY SHÁNĚT PENÍZE“
Rok ve funkci. Předseda OFS Prostějov je po dvanácti měsících s činností spokojen

Prostějov - Prvního února 2013 si zástupci okresních fotbalových oddílů vybrali do svého čela vysokoškolského
pracovníka a starostu Sokola Olšan u Prostějova Milana
Elfmarka, jenž v tajné volbě drtivě porazil tehdejšího
předsedu Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov
Vladimíra Trundu. Odborný pracovník na Univerzitě
Palackého tak před několika dny dokončil prvního čtvrtinu ze svého čtyřletého období a v úvodním dílu obsáhlého rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník se zaměřil na úspěchy i přetrvávající problémy regionální kopané
a pohovořil také o tom, jak dokáže zvládat tolik činností
naplno...
Jiří Možný
S jakými pocity se za úvodním
rokem můžete ohlédnout?
„O moje pocity snad ani nejde...
(úsměv) Důležitější jsou pocity klubů. Zda cítí, že se snažíme připravit ty
nejlepší podmínky pro jejich sportovní
činnost, aby jednotlivé soutěže měly
zdárný a bezproblémový chod. A to
se snad naplňovat daří. V tomto směru
bychom mohli být spokojeni.“
Jde práce zatím takovým
směrem, jakým chcete?
„Do výkonného výboru nastoupilo
hodně nových tváří, které se s mnoha
věcmi musely nejprve seznamovat.
Takže se dá říct, že malým úspěchem
je zdárný průběh všech soutěží, byť
loňské jaro nebylo vůbec jednoduché.
Tady se ukazuje, jak dobrým rozhodnutím bylo ponechat v komisi STK
zkušené lidi, jakými jsou pan Dvořáček
a pan Macharáček. Podobně je tomu
i u disciplinární komise, kterou vede pan
Čížek, a která pracuje spolehlivě. Stabilizovala se soutěž přípravek, tuto soutěž
řídili kvalifikovaní rozhodčí a neopakoval se chaos z řízení zápasů v minulých
ročnících. Komise mládeže uspořádala
řadu pěkných turnajů, ale na druhou stranu prázdninový kemp moje očekávání
nesplnil. Tam letos budeme vyžadovat
lepší přípravu a větší propagaci.“
Co vás naopak nejvíce trápí?
„Nedostatek kvalifikovaných rozhodčích. Nutno říct, že nás to tíží dlouho-

době. A přitom na jednotlivých zápasech
se setkáte s tolika odborníky, až se vám
zdá, že by neměl být problém počet rozhodčích navýšit (úsměv).“
Bezprostředně po zvolení jste
hovořil o tom, že kluby očekávají vyšší úroveň komunikace. Dočkaly se jí?
„Domnívám se, že společně se sekretářem Pavlem Peřinou se snažíme s kluby více komunikovat. Za uplynulý rok
jsme uspořádali tři aktivy včetně losovacího, začátkem března se uskuteční další aktiv, který bude věnovaný úpravám
v Disciplinárním řádu a již s předstihem
novému ročníku 2014/2015. Potřebujeme znát názory klubů, jejich současnou
situaci, abychom mohli nový ročník
pečlivě připravit. A pokud oddíl má
nějaký problém, například s registrací,
stanovy a podobně, snažíme se mu pomoci. A kluby se na nás také proto obracejí. Připravujeme také spuštění nových
webových stránek, které budou propojeny s krajským fotbalovým webem.
Osobně jsem se byl podívat na několik zápasů okresních soutěží, kde jsem
s činovníky mluvil osobně.“
A jak si zatím pochvalujete spolupráci s regionálními oddíly?
„Okresní fotbalový svaz je řídícím
orgánem fotbalových soutěží v našem okrese. Vždy jsou zde určité třecí
plochy, které spočívají v samotném
systému řízení. Vyžadujete plnění
určitých povinností vyplývajících ze
soutěžního řádu a jejich neplnění ná-

sledně podléhá systému pokut. No,
a kluby se tváří ublíženě. Podobně,
i pokud jde o včasné vyúčtování dotací a příspěvků, které fotbalový svaz
rozděluje klubům přes OFS. I v tomto případě bych uvítal větší pružnost
oddílů a plnění daných termínů. Rád
bych, aby se spolupráce posunula do
většího partnerství. Abychom měli tři
místa na okrese, kde budeme moci pořádat profesní setkání klubů daného regionu, například ukázky tréninkových
jednotek, prázdninové tréninkové
kempy či školení trenérů. Chtěl bych
do činnosti svazu více vtáhnout jednotlivé oddíly, v tomto ohledu máme
jisté rezervy.“
Na loňské valné hromadě se
zdálo, že kluby do vás vkládají
velké naděje. Cítíte stále takovou
podporu?
„Velké naděje jsou nezáviděníhodné,
a snadno se změní ve velká zklamání.
Hned na začátku jsem říkal, že nepřinesu do okresního fotbalu více peněz,
které bychom mohli do klubů rozdělovat. Pokud někdo vkládal do mne
takové naděje, tak je asi zklamán. My
ale za kluby peníze shánět nemůžeme
a nebudeme. A ty finanční prostředky, které jdou do klubů od svazu přes
nás, budeme rozdělovat podle jasných
kritérií, jež mohou kluby připomínkovat. Na začátku svého působení v čele
svazu jsem mluvil o spolupráci a pomoci při řešení problémů či obtíží,
které vznikají při sportovní činnosti, při zabezpečení dalšího rozvoje klubů v trenérské a metodické
oblasti. Tam si myslím, že je naše
místo, kde máme být vidět. Činnost
Okresního fotbalového svazu musí
být jasná a průhledná. Mezi kluby
a tímto subjektem musí panovat důvěra a myslím si, že se nám zmíněné daří
naplňovat.“
Jste vysokoškolským učitelem,
starostou obce, starostou TJ Sokol Olšany u Prostějova, předsedou
Okresního fotbalového svazu, členem
výkonného výboru Olomouckého
Krajského fotbalového svazu. V které
pozici se cítíte nejjistěji?

„Na univerzitě v Olomouci pracuji již
téměř třicet roků, více než dvacet let
jsem starostou Tělovýchovné jednoty Sokol v Olšanech, takže se nabízí
odpověď, že tam bych si měl být ve
svém konání nejjistější. Ale jakmile
si začnete být něčím jistý, tak to hrozí průšvihem. Stále se seznamujete
s novými metodami, novými postupy, novými přístupy, novým programovým vybavením, s novými lidmi,
získáváte nové zkušenosti. Někdy
tápete, jindy máte problém vyřešený
s pouhým jeho vyslovením. Jak říkával pan Werich, někdy máte pocit, že
je vám snad sto let, podle toho co jste
zažil, ale stačí si přečíst pár vět v nějakém tisku, slyšet nějaký názor, a máte
pocit, že je vám pět...(úsměv)“

„Většinou jee to o kolektivu, se kte
kterým pracujete,
ete, koho si vyberepracovníka. A já
te za spolupracovníka.
ěstí, že v každé
mám to štěstí,
oblasti, do které jsem zapojen, mám
m lidi ochotné
a pracovité.. Ať je to na
obecním úřadě
řadě či na fotbalovém svazu.
vazu. Od každuji vstřícnost
dého vyžaduji
k jednání, ochotu pomozřejmoci a samozřejrnost
mě odbornost
sv dané oblasti. A pokud to
ce
někdo nechce
ak
pochopit, tak
ít
musím najít
onového spo-

lupracovníka. Pokud mluvíme
o Okresním fotbalovém
svazu, Pavel Peřina je sekretářem, který odvádí
velké množství práce,
a myslím, že kluby
jsou s ním spokojeny.
Bez jeho pomoci bych
to měl podstatně složitější.“

„Mám to štěstí, že v každé oblasti,
do které jsem zapojen, mám lidi
ochotné a pracovité. Ať je to na
obecním úřadě či na fotbalovém svazu,
od každého vyžaduji vstřícnost k jednání,
ochotu pomoci a samozřejmě odbornost.“
Šéf OFS Prostějov MILAN ELFMARK o tom,
jak lze bez ošizení zvládnout spoustu činností
Setkal jste se i s názory, že
funkcí zastáváte tolik, že se
všemu nemůžete věnovat naplno?
„Samozřejmě. Nejsem ale z těch,
kteří by něco chtěli šidit či obcházet. V současné době různých
technických vymožeností, telefonů
a počítačů se dá řada věcí organizovat
a domlouvat i z jednoho místa. Řadu
úloh můžu řešit ve večerním čase, se
studenty komunikovat přes e-mail, na
konzultace mám vyhrazený čas. Lidí
s podobným pracovním nasazením,
pracujících v několika různých funkcích je hodně.“
Takže to jde vše účinně zkombinovat?

Foto: archiv Večerníku

kdo je
RNDr. milan elfmark

Čtyřiapadesátiletý
Č
ři d á il ý fotbalový
f b l ý činovník
či
ík vystudoval
d l matematickou analýzu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po odsloužení základní vojenské služby se na
tuto vysokou školu vrátil, a coby odborný pracovník
je zaměstnán na Katedře přírodních věd v kinantropii
na Fakultě tělesné kultury. Od počátku devadesátých let je rovněž starostou Tělocvičné jednoty Sokol Olšany u Prostějova, od podzimu 2010
rovněž zastává posty starosty obce a na počátku února loňského roku
ho oddíly zvolily do čela OFS Prostějov.

INZERCE

OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!

Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší
disciplínou městský ruch, oceníte nejen dokonalý přehled
z vozu a současně kompaktnost tohoto SUV, ale do vašeho
stylu zapadne nová verze Yeti i elegantním designem
s exteriérovými prvky v laku. Pokud radši posouváte své
hranice ve skutečné divočině, vyberte si za parťáka robustní
verzi Yeti Outdoor speciálně vybaveným podvozkem
na nezpevněné povrchy s pohonem 4×4. Domluvte si
testovací jízdu u svého autorizovaného dealera a navíc si
můžete zahrát originální ŠKODA Carling.
skoda-auto.cz
ŠKODA Finance od ŠkoFINu
ŠKODA Pojištění

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti Outdoor.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Yeti Outdoor: 5,1–8,0 l/100 km, 132–189 g/km

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz

MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ
ZÁJEZD DO ŘECKA!
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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,-
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3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

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

vrať se zpět na stranu 21

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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