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IVETO, NEBOJ SE! „FEŠÁK HUBERT“
hodlá
z ženy
udělat
bezdomovkyni...

Koncert zpěvačky Bartošové
v Prostějově slibuje VELKÁ
očekávání. Dojde na TŘENICE?
Prostějov/mik, pk

Tak to bude nářez! Za vstupenkami na galakoncert Ivety Bartošové
v prostějovském Společenském domě,
který se uskuteční v sobotu 11. dubna,
se už začíná jenom prášit! Prostějované
neskrývají o někdejší Zlatou slavici obrovský zájem, a není divu! Co si budeme
vyprávět, příjezd velké hvězdy tuzemské
pop music ještě z konce minulého století,
kdy byla noční múzou asi všech mužů,
vyvolává pořád velký interes. S vystoupením populární zpěvačky se totiž nese
nejen kulturní zážitek, ale také očekávání možného SKANDÁLU... Bude Iveta
Bartošová v Prostějově v pohodě? A přijede její věčný pronásledovatel Zdeněk
Macura a dojde na rvačku s jejím manželem Josefem Rychtářem?
Více čtěte na straně 12 dnešního vydání! Těšit
se můžete také na exkluzivní rozhovor s Ivetou
Bartošovou, který vám přineseme v některém
z březnových čísel, ba co víc vyhrát můžete
i některou z deseti vstupenek v připravované
soutěži s Večerníkem...

Bacha na něj! Miroslav Janiš se svým jezevčíkem „Terezkou” už napálil desítky osamělých
žen.
Foto: archiv Večerníku
Rožnov pod Radhoštěm,
Prostějov/mls - Šestapadesátiletý Miroslav Janiš je
zpět! A ve skvělé formě!
Sňatkový podvodník z Prostějova obírá nejrůznější
ženy o statisíce už několik
desítek let. Půldruhý rok po

svém odsouzení si „Fešák
Hubert z Bulharské“ vyhlédl
další oběti. Jednou z nich se
stala i osamělá Libuše M.
Stejně jako spoustě dalších
i jí tento muž přislíbil společný
život. Pětapadesátiletá paní
Libuše už kvůli němu pro-

dala svůj byt v Rožnově pod
Radhoštěm. Je totiž pevně
přesvědčena, že právě v něm
našla své životní štěstí, o které
se nechce nechat připravit.
Její další osud je ale ve
hvězdách, Miroslav Janiš se
jen těžko změní...

Iveta v Prostějově! Iveta Bartošová by měla být při dubnovém galakoncertu
v pohodě. Přesto se očekává pořádné vzrůšo...
Koláž Večerníku
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Lup mu zabavili
Jakékoliv železné předměty
jsou stále velkým lákadlem
pro sběrače kovů. Předminulý pátek 14. února před
osmou hodinou ráno na
ulici E. Valenty hlídka spatřila muže, který vezl na kolečkách kovový gril, rošty
k tomuto grilu a svod rýny.
Oslovený nejprve tvrdil, že
j
o dar,, poté
p o nález.
se jedná
Železo i kolečka mu byla
odebrána. Událost strážníci
postoupili správnímu orgánu
pro podezření ze spáchání
přestupku proti majetku.

Nešlo o dárek
Minulé pondělí 17. února
ráno okolo osmé hodiny bylo
přijato sdělení na linku 156
o dvou osobách, které vezou
na dvoukoláku kus kovového
plotu a směřují k lesoparku
Hloučela. Hlídka dotyčné
zastihla na ulici U Stadionu.
Pánové směřovali k sběrným
surovinám. Prohlašovali, že
plot jim byl darován pracovníkem stavební firmy. Jejich
tvrzení se však nepotvrdilo.
Plot byl navrácen majiteli
a věc postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Bleskové zadržení
V pátek 21. února po jedné
hodině v noci se na základě
žádosti Policie ČR podařilo
strážníkům ve velmi krátkém čase nalézt osobu v pátrání. Jednalo se o padesátiletou ženu nacházející se v tu
chvíli na náměstí Husserla.
Její původní záměr odjet do
místa svého trvalého bydliště nebyl naplněn. Skončila
v rukou policisty na služebně. Dvacet minut od nahlášení byla tedy žena předána
policistům.

Až 30 tisíc pokuty
za podomní prodej
V průběhu úterý 18. a středy
19. února vyjížděla hlídka
k šesti oznámením o pohybu osob, které po bytech
nabízejí slevu na elektřinu
a plyn. Někteří se po oslovených domáhali předložení faktur. Mezi prodejci
byli i tací, kteří se hájili, že
jen zjišťují spokojenost zákazníků s dodavatelem. Ve
všech uvedených případech
byli tito občané z místa vykázáni a vyzváni k ukončení
této činnosti, a to na základě
Tržního řádu, který toto zakazuje. Svým jednáním jsou
podezřelí z přestupku. Události byly předány správnímu orgánu k dořešení. Ten
má možnost udělit pokutu
do výše třiceti tisíc korun.
Za sdělení o podomním
prodeji občanům městská
policie děkuje. Prodejci si ke
své činnosti vybírají vesměs
sídliště.

Bacha na „čtyřicítku“!
Předminulou sobotu 15. února během tří hodin zaznamenali strážníci v ulici Žitná
v Čechovicích třináct řidičů, kteří překročili rychlost.
Na místě v blokovém řízení
bylo celkem uloženo na pokutách 5 800 korun. Devíti
mužům a čtyřem ženám
přibudou do karty řidiče dva
body. V tomto úseku je povolena maximální rychlost
čtyřicet kilometrů v hodině. V několika případech
strážníci naměřili i rychlost
sedmapadesáti kilometrů.
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ze soudní síně...

CIKÁNKA NAKRADLA ZA
DVA „LITRY“ DENNĚ!
Iveta Horvátová peníze potřebovala na heroin

Dva až tři tisíce každý den, šedesát až devadesát tisíc korun měsíčně! Právě tolik utratila třiadvacetiletá
Iveta Horvátová z Prostějova za heroin. Přitom jako
jediný oficiální zdroj příjmů uvádí dávky v hmotné
nouzi ve výši 3 400 korun měsíčně... No, jenže jak se
prokázalo, kradla u nás i v Brně, kde už má zakázaný
pobyt. Když byla polapena při poslední krádeži v prostějovském Kauflandu, putovala rovnou do vězení.
V úterý u Okresního soudu v Prostějově přesto vše
popírala. Soudkyně Adéla Pluskalová však byla nekompromisní. Nepolepšitelné kleptomance napařila
celkem PADESÁT MĚSÍCŮ VĚZENÍ!
má pod přezdívkou „Boja“ je
v „base“ jako doma. Navzdory
A co se mohla divit. Romská svému mládí má v rejstříku už
spoluobčanka všeobecně zná- šest záznamů. Nasbírala také
Prostějov/mls

nespočet přestupků. Naposledy ji při krádeži načapali v
září loňského roku v prostějovském Kauflandu. Stalo se to v
době, kdy už si měla ve vězení
odpykávat trest za předchozí
krádeže...
Podle Horvátové za vším
stály drogy. „Byla jsem fakt
tvrdá feťačka. Heroin jsem
si píchala i kouřila. Každý
den jsem za něj utratila dva
až tři tisíce korun,“ svěřila
se Iveta Horvátová s tím, že
v Prostějově se nedá sehnat.
„Kupovala jsem ho v Brně u
jednoho Vietnamce,“ uvedla
cikánka, která popírala, že by

někdy něco ukradla.
zala však vyNedokázala
světlit, kde tolik peněz na drogy brala.
„Něco jsem občas
dostala od kamarádky, ona
na je taky
feťačka,““ odpověděla na dotaz
soudkyně.
ně.
Více se o příepoleppadu nepolepšitelné ženy
můžete dočíst na straně 13

V životě nepracovala. Iveta
Horvátová, známá pod přezdívkou „Boja“, zvládla vychodit sedm tříd základní školy.
Zaměstnaná nikdy nebyla, žije
výhradně z dávek a krádeží.
Foto: Martin Zaoral

Vyděšená barmanka dala ozbrojenci desítky tisíc korun

UŽ ZASE! LOUPEŽ v Plumlovské

Prostějov/mik - Do prostějovské herny naproti Kubusu v
Plumlovské ulici si lupiči chodí
pro peníze skoro už jako senioři na poštu pro důchod! Během
posledních dvou let byla tato
herna přepadena již potřetí!
Naposledy minulé úterý, kdy
mladou barmanku vystrašil
s pistolí maskovaný muž!
„V úterý osmnáctého února
krátce po jedné hodině v noci
došlo k loupežnému přepadení jedné z heren na Plumlovské ulici v Prostějově. Do
provozovny vstoupil neznámý
maskovaný pachatel. Na obsluhu namířil krátkou střelnou
zbraň a požadoval po ní vydání veškeré finanční hotovosti.
Žena mu ji z obavy o život vydala, jednalo se o částku v řádu
několika desítek tisíc korun.

Ozbrojený zakuklenec. Pachatel úterní loupeže v herně
v Plumlovské ulici byl dobře maskován. Přesto jej ale může někdo poznat. Třeba z videozáznamu přepadení, který najdete
na našich internetových stránkách.
Foto: Policie ČR
Pachatel s nimi poté odešel neznámo kam. Ke zranění obsluhy nedošlo,“ potvrdila případ s
jeho stručným popisem Irena

po pachateli tohoto loupežného přepadení. Jakékoliv
informace, které by mohly
pomoci k objasnění případu
a dopadení pachatele, mohou
občané sdělit na telefonní číslo
974 781 336, případě kdykoliv
na bezplatnou telefonní linku
158,“ apeluje na veřejnost Irena Urbánková.
V samotné herně se s médii
odmítli stejně jako v minulých
případech o čemkoliv bavit...

ní případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za který
pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až desetiletý pobyt
za mřížemi. Po pachateli prý
intenzivně pátrají.
Z výpovědi přepadené barmanky
získali
policisté
přibližný popis pachatele.
„Policie ČR v Prostějově se
obrací na širokou veřejnost
se žádostí o pomoc při pátrání

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Prostějovští kriminalisté podle

POPIS LUPIČE Z PLUMLOVSKÉ
Podle získaného popisu se mělo jednat o muže vysokého mezi
170 až 175 centimetry, štíhlé postavy. Na sobě měl tmavé tepláky,
tmavou mikinu, pod kterou měl mít ještě další mikinu světlé
barvy. Kapuci měl nataženou přes hlavu a přes obličej, přes ústa
a nos byl maskován tmavou šálou nebo šátkem. Na nohou měl
sportovní boty tmavé barvy, nejednalo se však o značkovou obuv.
V pravé ruce držel krátkou střelnou zbraň stříbrné barvy.

KRÁDEŽEMI si vydělával na alimenty, ty ale neplatil
Pětatřicetiletý chlápek jezdil i v kradených autech, skončil ve vazbě

Prostějovsko/mik - Prostějovští kriminalisté zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání pětatřicetiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání celkem pěti trestných činů! Chlápek má na triku zanedbání povinné výživy, krádeže, porušování domovní svobody, podílnictví a maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Mladý muž na práci moc nebyl, a tak
legální cestou neměl na placení alimentů. Není proto divu, že se
svou povahou se dal na krádeže po celé Moravě.
„Trestné činnosti se měl dopustit výživném tak dnes dluží pětatřicet
od prosince roku 2012 až do deva- tisíc korun,“ zmínila první sklouztenáctého února 2014. Muž až do nutí na šikmou plochu muže Irena
předešlého měsíce neplnil vyživo- Urbánková, tisková mluvčí Krajvací povinnost vůči svým dvěma ského ředitelství Policie ČR Olonezletilým synům, ačkoliv mu tato mouckého kraje.
povinnost vyplývala ze zákona Dalších čtyř trestných činů se měl
o rodině. Rozhodnutím soudu měl muž dopustit od listopadu 2013
přispívat k rukám matky částkou do první poloviny února letošnídva a půl tisíce korun měsíčně. Na ho roku na Jesenicku i Prostějov-

sku. „Na Jesenicku se ve dvou
případech vloupal do nákladního
a osobního vozidla. Z jednoho
odcizil autorádio, z druhého navigaci. V Prostějově se začátkem listopadu loňského roku vloupal do
zahradního domku umístěného na
oploceném pozemku u jednoho
z rodinných domů na ulici Jasanové, a z něj odcizil provzdušňovač,
motorovou sekačku a vysavač listí. Z první poloviny února letošního roku má na svědomí vloupání
do jednoho z objektů v Ondraticích, z něhož odcizil plazmu na
pálení kovu, ruční vrtačku a dvě
části ze svářecí soupravy. Celková
škoda, kterou svým protiprávním

jednáním způsobil, byla vyčíslena
na 160 750 korun,“ vypočítala Urbánková.
To ale nebylo všechno. Nedostatek peněz dohnal chlápka k dalším
nepravostem. „Kriminalisté zjistili, že podezřelý v první polovině
ledna letošního roku převzal od
zatím neznámé osoby odcizené
osobní vozidlo Škoda Octavia
Combi, o němž věděl, že pochází z trestné činnosti, a užíval ho
k jízdě a pro svoji potřebu. Tím se
také dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, protože kriminalisté
zjistili, že od poloviny ledna letošního roku do sedmnáctého února

několikrát usedl za volant, a řídil
nejméně dvě osobní vozidla,“ dodala mluvčí krajské policie.
Uplynulou středu 19. února mu
policisté sdělili obvinění z trestných činů zanedbání povinné
výživy, krádeže, porušování domovní svobody, podílnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. V případě prokázání
viny a odsouzení mu hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi. Ze strany policejního orgánu byl dán
podnět k vydání návrhu na vzetí
obviněného do vazby, který byl
akceptován, a obviněný byl hned
ve středu eskortován do vazební
věznice v Olomouci.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

RADEK TRUNDA
se narodil 21. prosince 1997
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 18. února
2014. Jeho zdánlivé stáří je 16
let, měří 178 centimetrů, má hubenou postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Má jizvu na levé paži.

LUDĚK RŮŽIČKA

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

STANISLAV NOVOTNÝ

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

se narodila 17. června 1992
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 21. srpna
2013. Její zdánlivé stáří je 21 let,
měří 165 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči a černé dlouhé vlasy.

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

ČERNÁ KRONIKA
Srazil
S
il cyklistku
kli tk
Minulé
ulé pondělí 17. února krátce po ppoledni došlo na Sídlišti
Svobod
dy v Prostějově k doSvobody
pravní nehodě mezi osobním
vozidle
em a cyklistkou. Z dosavozidlem
vadníhoo šetření vyplývá, že čtyřiatřicet
tiletý řidič vozidla Ford
řiatřicetiletý
Galaxy
y, při couvání u jednoho
Galaxy,
z domů
mů přehlédl šestapadesátiletou cyklistku, která jela po
cyklost
tezce. Došlo ke střetu,
cyklostezce.
po kter
rém cyklistka upadla na
kterém
zem. U
Utrpěla lehké zranění a po
ošetřen
ní byla propuštěna z neošetření
mocnicce. Alkohol byl u obou
mocnice.
účastník
ků nehody vyloučen
účastníků
dechov
vou zkouškou, hmotná
dechovou
škoda bbyla vyčíslena na jeden
tisíc ko
orun. Nehodu policisté
korun.
nadále šetří.

C
Cizinec
smetl
stojan
stoj
jan na benzínce
Ve čtvr
čtvrtek 20. února krátce po
sedmé hodině večer projížděl
devětapadesátiletý řidič cizí
státní příslušnosti s nákladním vozidlem DAF kolem
čerpacích
p
stojanů
j
u benzínové stanice v Žešově. Zřejmě
vlivem nepozornosti, kdy měl
sledovat návěs před sebou,
poškodil svým návěsem jeden
z výdejních stojanů. Došlo ke
škodě nejen na stojanu, ale
i na návěsu. Ta byla vyčíslena
na dvaadevadesát tisíc korun.
Alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou,, ke zranění osob nedošlo. Řidiči uložili
policisté blokovou pokutu za
dva tisíce korun.

Nesplácí nákup
Ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu je podezřelý
devětapadesátiletý muž z Prostějovska, který si v lednu roku
2012 sjednal u jedné ze společností úvěr ve výši 31 199 korun
na nákup elektroniky. Zavázal
se, že ho bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách.
Do dnešního dne však nezaplatil
žádnou z nich. Navíc bylo zjištěno, že při sjednávání splátek
muž uvedl nepravdivé informace týkající se jeho finančních
možností. Teď mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Kontejner shořel
Ze spáchání trestného činu poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
v noci z pondělí 17. na úterý
18. února zatím přesně nezjištěným způsobem zapálil plastový
kontejner na Husově náměstí.
Následným požárem došlo také
k částečnému shoření vedle
stojícího plastového kontejneru.
Celková škoda byla vyčíslena
na osm tisíc korun. V případě
zjištění pachatele mu za výše
uvedený trestný čin hrozí až
roční pobyt za mřížemi.

Přes dvě promile!
V úterý 18. února krátce po
půl dvanácté v noci si policejní hlídka v ulici U Stadionu
povšimla před ní jedoucího
vozidla Renault Megane, jehož
řidič s vozidlem po ulici kličkoval a jízda nasvědčovala tomu,
že by jeho řidič mohl být pod
vlivem alkoholu. Policisté jednapadesátiletého řidiče zastavili
a provedli dechovou zkoušku.
Naměřili mu 2,35
, ppromile alkoholu v dechu. Řidič se odmítl
podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Muž navíc při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Nyní je
podezřelý ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Zpravodajství
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ZJISTILI JSME!

PROČ
ZEMŘELA
tahá peníze

z lidí po celém
Prostějově

Prostějov/mls - Se zcela novým přístupem přišel jeden
z prostějovských „somráků“. Místo, aby své štěstí zkoušel
jako většina před supermarkety či u hlavního nádraží,
začal navštěvovat lidi přímo u nich doma. Všem přitom
říká, že je silný cukrovkář, a peníze nezbytně nutně
potřebuje na inzulín. A s touto fintou je celkem úspěšný.
Přestože oslovil a svým způsobem i napálil celou řadu
lidí, městským strážníkům či policii jeho počínání stále
nikdo nenahlásil! PROSTĚJOVSKÝ Večerník se v uplynulých dnech dostal celém případu na kloub.

Ilustrační kresba: internet

mladá žena z Vícova?

Nečekaný pohřeb. Příbuzní a přátelé se s předčasně zemřelou Jitkou S. (+35) rozloučili tuto sobotu
v kostele svatého Floriána ve Vícově.
Foto: Martin Zaoral
Vícov/mls - Tak to je záhada!
Řadu otázek vzbudila naprosto
nečekaná smrt pětatřicetileté
Jitky S. z Vícova. Mladá,
zdravá žena šla minulé pondělí
17. února normálně spát.
Následující den už byla ve své
posteli nalezena mrtvá...
„Hlavně pro rodinu je to hrozná rána, absolutně nikdo to

nečekal. Ona neměla děti, jenom
rodiče a bratra. Nedávno jsem ji
viděla, byla zdravá jak rybička.
Co jsem slyšela, tak zemřela
ve spánku ve své posteli. Nikdo
ale nechápe, co se jí mohlo stát,“
obrátila se na naši redakci jedna
z obyvatelek Vícova.
Jak se Večerníku podařilo
zjistit, v případě nenadálého

úmrtí Jitky S. byla nařízena
pitva. Její výsledky však
dosud nejsou známy. Příbuzní
a přátelé se s předčasně
zemřelou rozloučili v sobotu
22. února na místním hřbitově
ve Vícově.
Nikdo ale nenacházel slov,
která by vystihovala nejen
krutý šok a následný smutek...

Počet lidí bez práce atakuje už SEDMITISÍCOVOU HRANICI!
„Hromadného propouštění se ale v Prostějově bát nemusíte,“ uklidňuje mluvčí Úřadu práce ČR

Už to začíná být na pováženou! Být bez práce
znamená v současnosti pro mnohé Prostějovany
bohužel čím dál běžnější záležitost. Na Úřadu
práce v Plumlovské ulici je v registru nezaměstnaných už 6 761 lidí a nic nenasvědčuje tomu,
že by se v průběhu dalších dvou měsíců měla situace na prostějovském trhu práce nějak rapidně zlepšovat... Na druhé straně Večerník jako
první ví, že od prvního března bude moci magistrát zaměstnat znovu dvacet lidí z „pracáku“ na
veřejně prospěšné práce. Že by první vlaštovka
k lepším časům?
Praha, Prostějov/mik
Úvodem nutno konstatovat, že
při vysokém počtu nezaměstnaných je v prostějovském regionu
zoufale málo volných pracovních
míst. „K jednatřicátému lednu tohoto roku jsme v Olomouckém
kraji evidovali celkem 1 295
volných míst, přímo v Prostějově
pak pouze 328. V Prostějově tak
hypoteticky o jedno zaměstnání
usiluje jednadvacet osob,“ potvrdil neblahou statistiku Jaroslav
Mikšaník z referátu Trhu práce
krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Olomouci. Jak dodal, přestože
je v nabídce volných pracovních
míst poskrovnu, je mezi nimi na
výběr. „Profesní struktura míst
evidovaných v Prostějově i celém Olomouckém kraji se ovšem

delší čas nemění. Nejvíce pracovních příležitostí mohl místní úřad
práce nabídnout kvalifikovaným
dělnickým strojírenským profesím, jako například soustružníkům, zámečníkům, svářečům
a nástrojařům, dále pak obchodním zástupcům, finančním i po-

DOBRÁ
Lidé z „ ZPRÁVA:
pra

se zase

cák
vrátí do u“
ulic!

jišťovacím poradcům, strážným
či vrátným, řidičům nákladních
automobilů, zejména do kamionové dopravy, pomocným i nekvalifikovaným profesím a dále
zájemcům o práci v sektoru slu-

Půvabná Denisa
okouzlila fanoušky

Královna internetu. Prostějovanka Denisa Kopecká to v hlasování na
Facebooku při základním kole soutěže „Dívka roku 2014“ soupeřkám
pěkně natřela. Díky třetímu místu v celkovém pořadí si navíc vybojovala
postup do moravského finále.
Foto: archív M. Růžičkové

Více se dočtete na straně 12

počet
uchazečů
o zaměstnání

Nezaměstnanost se zvyšuje. Na pobočku Úřadu práce ČR v Prostějově míří čím dál tím více lidí ve snaze najít si nové zaměstnání.
Koláž Večerníku
žeb. To znamená prodavačům, nou k úklidovým pracím. Jak
číšníkům a kuchařům,“ vypočí- známo, úřad veřejně prospěšné
práce od prvního ledna tohoto
tává Jaroslav Mikšaník.
Během uplynulého týdne pak roku zrušil, protože na výplatu
přišla z pražské centrály Úřadu mezd nedostal od ministerstva
práce České republiky velmi potřebné finanční prostředky.
znepokojivá zpráva, že sedmnáct „Realizace aktivní politiky zafirem v republice ohlásilo na kon- městnanosti
prostřednictvím
ci ledna hromadné propouštění. veřejně prospěšných prací bude
„V Prostějově ale můžete zůstat naštěstí pokračovat. Po dvouv klidu, vašeho regionu ani celého měsíčním přerušení schválila ve
Olomouckého kraje se to netýká,“ čtvrtek dvacátého února hodnoubezpečila Večerník Kateřina Be- tící komise Úřadu práce ČR pro
ránková, tisková mluvčí Úřadu Magistrát města Prostějova vypráce České republiky v Praze.
tvoření dvaceti míst na veřejně
Ještě jednu dobrou zprávu prospěšné práce. A to na dobu
Večerník přináší. Jak se to- od prvního března až do jednatiž jako první dozvěděl, do třicátého prosince tohoto roku,“
prostějovských ulic města se informovala exkluzivně Večeruž brzy vrátí klienti úřadu ník Kateřina Beránková s tím,
práce v oranžových vestách, že prostějovský „pracák“ pokteré najímal magistrát větši- skytne na výplaty pro zájem-

Zdroj: Úřad práce Prostějov

ce o tyto práce během deseti
měsíců celkovou částku dvou
milionů korun.
„Opravdu? Tak to je velmi pozitivní zpráva. Zatím ji ještě nemáme potvrzenou oficiálně, takže
je předčasné něco komentovat.
Pokud tomu ale tak skutečně je,
pak jsem velmi rád, že dvě desítky pracovníků budeme znovu
moci využít k úklidu města. Každý cítíme, že tato činnost ve městě
hodně chybí,“ zareagoval na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
A jedna diskutabilní zpráva na
závěr. Zatímco běžní lidé mají
o práci nouzi, úřednický apa-

rát na úřadech práce se rozšiřuje. A pořádně! Úřad práce přijal v posledních čtyřech měsících
loňského roku 319 nových zaměstnanců! V Prostějově v první
fázi byli přijati tři noví úředníci.
Co tito lidé budou mít za úkol
a vyplatí se státu jejich angažování? „Náplní práce nově přijatých
zaměstnanců v rámci personálního posílení Úřadu práce České
republiky je výhradně komunikace se všemi složkami trhu
práce. Tedy působení v terénu.
Osobně kontaktují zaměstnavatele, obce a nabízejí jim možnosti
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Provádějí monitoring
regionálního trhu práce, aby měli

přehled o tom, která firma se
chystá propouštět, která přijímat.
Pracují i s uchazeči o zaměstnání.
A určitě se tato iniciativa vyplácí.
Hovoří o tom i fakt, že se zvýšil
počet volných pracovních míst
v databázi úřadu práce. Zaměstnavatelé totiž nemají povinnost tyto
informace hlásit a tím, že s nimi
úřad práce posílil komunikaci, získává mnohem lepší přehled. Na
volná pracovní místa může pak
umístit více uchazečů. Bez této
iniciativy by pravděpodobně byla
nezaměstnanost ještě vyšší. A stát
by musel například vyplatit více
na dávkách,“ vysvětlila Kateřina
Beránková, tisková mluvčí Úřadu
práce České republiky.

FATÁLNÍ SELHÁNÍ! Po chybě řidička
zavinila nehodu, tři těžce ZRANĚNÍ

Kaple, Lípy/mik - K velmi závažné havárii došlo uplynulý
pátek odpoledne na silnici mezi
Kaplí a Lípami. Po fatálním
selhání řidičky automobilu
Opel Corsa zde došlo ke srážce se škodovkou a zraněni byli
tři lidé. Dva z těžce zraněných
přitom museli vyprošťovat
hasiči z hromady pokroucených
plechů…
„V pátek jednadvacátého února
kolem tři čtvrtě na čtyři odpoledne došlo na silnici ve směru od
Slatinic na Prostějov k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel.
Z prvotního šetření vyplývá, že
třiapadesátiletá řidička vozidla
Opel Corsa, která jela ve směru
od Kaple na Lípy, měla ze zatím
přesně nezjištěných příčin dostat
s vozidlem smyk, sjet s vozidlem
vpravo do příkopu, vyjet zpátky
na silnici, a dostat se do protisměru, kde se střetla s protijedoucím
vozidlem Škoda Favorit. To řídil
jednašedesátiletý muž,“ nastínila
Večerníku základní popis závažné
nehody Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Chyba řidičky byla skutečně
fatální, tři osoby nyní bojují
v olomoucké i prostějovské ne-

mocnici o život. Z toho jedna
letitá seniorka! „Při nehodě došlo
k doposud neustanovenému zranění tří osob, a to řidičky vozidla
Opel Corsa, řidiče Škody Favorit
a jeho devadesátileté spolujezdkyně. Řidič vozidla Škoda Favorit
byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci, řidička vozidla Opel Corsa sanitkou
rovněž do Fakultní nemocnice
v Olomouci a devadesátiletá
žena do prostějovské nemocnice.
Z důvodu zranění nebyla u žádného účastníka nehody provedena
dechová zkouška, byl však nařízen odběr krve v nemocnici. Rozsah zranění ani doba léčení nejsou
v tuto chvíli známy,“ uvedla ještě
Irena Urbánková.

Na místě zasahovaly všechny
složky Integrovaného záchranného systému a k nehodě byl přizván
i soudní znalec z oboru automobi-

Místo neštěstí. Pár minut po tvrdé srážce dvou osobních aut se na
místo nehody dostavily všechyn složky IZS. Především řidič s devadesátiletou spolujezdkyní ve škodovce měli štěstí, že havárii přežili.
2 x foto: HZS Olomouckého kraje
lové dopravy. „Hasiči na místě Těsně před uzávěrkou jsme zjišnehody vyprošťovali ze zdemo- ťovali aktuální zdravotní stav
lovaných vozidel dvě osoby, třetí zraněných osob. „Řidiči obou
se z auta dostala sama. Poté zajis- vozidel mají středně těžká poranění
tili vozidla proti úniku provozních v oblasti hlavy a hrudníku, jsou
kapalin a provedli úklid vozovky,“ přijati na úrazové jednotce inteninformovala Večerník Vladimíra zivní péče a jejich stav je stabiHacsiková, tisková mluvčí Hasič- lizovaný,“ informoval Večerník
ského záchranného sboru Olo- Egon Havrlant, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice v Olomouci.
mouckého kraje.
Hmotná škoda byla vyčíslena Zdravotní stav devadesátileté
na 25 tisíc korun. Přesné příčiny spolujezdkyně, která leží v prostěa okolnosti nehody jsou předmě- jovské nemocnici, se do uzávěrky
tem dalšího policejního šetření.
vydání nepodařilo zjistit.
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Barometr

Číslo týdne

2 901 500

+

Konečně
K
č ě to vymysleli!
l li! Nekonečný
N k č maratón
n
při výstavbě cyklostezky do Žešova
Nevědí,
zřejmě končí. Už brzy se bude pokračoco chtějí...
vat v etapě budování této komunikaRozdílný přístup
ce přes žešovský kopec. Okolo
k záměru města vypozemku, který majitelka
budovat parkoviště mají
nechce prodat, vyobčané ze sídliště E. Beneše. Zamysleli architekti
tímco zástupci bytového družstva prokličku a hotestují a sepisují petici proti stavbě parkoviště
tovo!
u fotbalového hřiště, obyčejným lidem je
to jedno nebo nic proti plánům města nemají...

Osobnost týdne
EVA SUCHÁNKOVÁ

Přesně tolik a na korunu!
Zastupitelé Prostějova v úterý posvětili své rozhodnutí
z února roku 2011 a dali zelenou vyplacení uvedené částky sousedním Džovicícím.
Pokud dojde od starostky
Blanky Kolečkářové potvrzení, že tímto je majetkové vyrovnání dokončeno, skončí
tak sedmiletý spor!

-

Prostějov uspěl se dvěma nominacemi na
Cenu Olomouckého kraje. Za výjimečný
počin roku v oblasti umění ji získala
společnost Historia a její zakladatelka
Eva Suchánková za vytvoření dokumentárního filmu Historia. Druhým
úspěšným želízkem v ohni byl fotograf
Karel Novák, který se stává nositelem
Ceny hejtmana za výjimečný počin
v oblasti kultury.

Výrok týdne
„SE NEDIVÍM, ŽE SE
TA ÚČA OŽRALA, TY
DNEŠNÍ PARCHANTY
TOTIŽ ABSOLUTNĚ
NEMŮŽE HLÍDAT
STŘÍZLIVEJ ČLOVĚK!“
Čtenář Večerníku by neviděl
v selhání učitelky z mateřinky
vůbec žádnou tragédii...

ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ ANEB POHLED ZPÁTKY ...
Ne, ne, ne, nehodlám se dnes věnovat pranostikám, i když se domnívám, že řada z nich již bere v současné době za své, neboť počasí jim
absolutně neodpovídá. Ve chvíli, kdy
tato analýza vznikala, bylo sněhové
bílo v našem městě na stavu nula
a zima vůbec nějaká taková podivná, i když tedy mně osobně nechybí. Chci navázat
na loňskou tradici a každý měsíc se ponořit do kronik
i pramenů, z nichž pak zjistit, co se dělo v tom kterém
měsíci před lety, co za události má kulaté či alespoň
půlkulaté výročí a co je dobré si připomenout a nad čím
zvednout varovně prst. Dnes tedy probereme únor...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš
Únor před pětašedesáti lety byl na
události veskrze bohatý. Ta první
zasáhla sice spíše především prostějovský venkov, ale zato se podepsala na osudech mnoha rodin a to
tak, že tragicky. Začala se totiž vytvářet JZD (Jednotná zemědělská
družstva), a pokud někdo alespoň

fejeton
Petra Hežová
Dobré skutky
jsou
taková
ošemetná věc.
Jakmile je děláte, lidi si na
to
zvyknou,
a pak už z toho
kolotoče nemůžete ven. Už do
smrti si nesednete v autobuse ani v tramvaji, a jakmile
uvidíte babičku obloženou
nákupními taškami, svědomí vám nedá a chtě nechtě jí
s nimi budete muset pomoct.
Odměnou je vám šťastná
a usměvavá tvář překvapeného seniora, který vám nepřestává děkovat. Veškerá pohádková nálada ale končí ve chvíli,
kdy jste v úzkých vy. Poté, co
jsem většinu zletilého života
s trochou nadsázky páchala

velmi málo tuší, že šlo vlastně
o násilnou likvidaci soukromých
zemědělců, centralizování polí,
ono památné rozorávání mezí
a podobně, pak tuší, že řada rodin
tento proces na venkově šeredně
odnesla. Mimochodem spousta
zatopených příbytků z posledních
let povodněmi na různých místech naší republiky je také důsled-

kem oné centralizace zemědělství
právě na přelomu čtyřicátých
a padesátých let minulého století,
kdy se mělo poručit přírodě proti
zemědělskému zdravému rozumu, a překvapivě to neklaplo...
V roce 1949 zažíval krušné
a přelomové chvilky jeden z největších prostějovských podniků
Agrostroj (pokračovatel firmy
Wikov ve znárodněné podobě).
Bylo totiž naplánováno jeho
stěhování na Slovensko a rozehrála se o něj velká bitva. Jejím vítězem se stalo naštěstí naše
město, neboť za podnik a jeho
nestěhování „lobboval“ i tehdejší
předseda parlamentu, Prostějovan
dr. Oldřich John, a podařilo se.
Agrostroj pak vydržel ve městě
ještě mnoho desítek let, než s ním
provedla veletoče nová doba.
Poslední důležitou událostí bylo
celostátní vytvoření funkcem
v soudnictví pod názvem soudce
z lidu a tito jedinci byli do těchto
postů uváděni právě před pětaše-

Dobrý člověk

dobro na každém kroku, jako
Neználek na cestě do Slunečního města, jsem nabyla dojmu,
že bych trochu toho lidského
porozumění měla dostat zpátky. Právě jsem se stala hrdou
majitelkou zákeřného chřipkového viru s bonusovým
vydáním vysoké horečky,
proto jsem si cestou k lékaři
dovolila posadit se v dopravním prostředku. Neujeli jsme
ani jednu zastávku a už se ke
mně otáčela spolucestující
paní s uštěpačnou otázkou,
jestli nevím, že starší mají
přednost, a támhle že stojí
dva postarší pánové, kteří se
o mé místo rádi podělí. Než
jsem jí stačila vysvětlit svou
„chřipkovou situaci“, už se
hlasitě vybavovala s ostatními
cestujícími na téma, jak jsou
ti mladí nevychovaní. Ještě že
má zastávka nebyla daleko.
Abych se mohla občerstvit

právě zakoupenými antibiotiky, vydala jsem se do nedaleko stojícího supermarketu
pro vodu. Fronta na vozíky
byla početnější než řádka samotných vozíků, proto jsem si
troufla oslovit seniora s právě
přijíždějícím vozíkem, jestli
tam má desetikorunu. Ten mi
s radostným úsměvem předal
vozík výměnou za mou minci,
a já pádila do tepla prodejny.
Přece jen ti lidi nejsou tak zlí,
říkám si do chvíle, než jsem
si všimla, že ve vozíku není
desetikoruna, ale plastový
žeton. Znovu si přehrávám
tu scénku s předávkou vozíku
s výrazem Káči z pohádkových Hrátek s čertem: „Tak
tys oklamal chudý, poctivý
děvče,“ a je mi konečně jasné,
proč se pán tak vesele usmíval. Dobré skutky vás totiž
sice zahřejí na duši, ale desetikoruna je desetikoruna...

Konstelace
hvězd Prostějova
Nezapomeňte v tomto týdnu projevit náklonnost svému blízkému.

desáti lety. Uvědomíme-li si, jaké
hrůzy chystala komunistická justice pro své občany v následných
padesátých letech, myslím si, že
řada tehdejších občanů by tuto
funkci nikdy vzít nechtěla, kdyby
to byla tušila, jelikož následně se
musela podílet na krutých soudních represích proti svým spoluobčanům. Chci tomu tedy věřit.
Bude se vám zdát, že strašně skáču, ale posouvám se až
o dvacet let dál, abych našel až
v roce 1969 něco únorově zajímavého. Zde samozřejmě můžeme
navázat na bouřlivý rok 1968,
kdy tanky okupantů zastavily
ten jakýsi svobodný a demokratický nádech občanů a vrátily jej
do normalizační podoby, kterou
zase změnily až události listopadu
1989.
Únor před čtyřiceti pěti lety byl
ještě dozníváním demokratických myšlenek a i Prostějov se
ještě vzpamatovával z lednového činu „živé pochodně“ Jana

Palacha a jeho pohřbu, kterého
se účastnila i řada prostějovských studentů a učňů.
Velmi zásadní kulturní akcí byla
pak návštěva kroměřížského rodáka, významného písničkáře
a autora protestsongů Karla Kryla v prostějovském klubu Intimit.
Myslím, že se asi těžko najde někdo, kdo by neznal jeho nejslavnější píseň „Bratříčku, zavírej vrátka“
a další songy, které jsme si během
normalizace potajmu pouštěli,
poslouchali na rádiu Svobodná
Evropa, ti zdatnější z nás je hráli
i na kytaru. Jen tak mimochodem,
za měsíc 3. března to bude dvacet
let, co Karel Kryl podlehl infarktu
ve svém dlouholetém místě pobytu, kterým se mu stal po emigraci
německý Mnichov, nebo jak on
s oblibou říkával na Svobodné Evropě Mníšek pod Alpou.
Kulturní frontu postihla v únoru 1969 i smutná událost, když
vyhořelo prostějovským železářům v jejich klubu populární

MADE IN CHINA. MADE OUT OP PROSTĚJOV

Martin Zaoral
Kdysi se říkalo, že nás „Číňané utlučou čepicema“. Těžko
říct, zda to bude právě čepicemi. Jisté však je, že tyto
pokrývky hlavy v Oděvním
podniku Prostějov vyrobeny
nebudou. Tak dlouho totiž
tento kolos vyvážel své výrobky na Dálný východ, až tam
bude sám vyvezen...
Ve své největší komunistické
slávě značka jménem OP Prostějov zažívala rozvoj hlavně
díky obrovskému vývozu do
Sovětského svazu i dalších
socialistických republik. Tako-

vý Michail Gorbačov objížděl
všechny socialistické „prasečáky“ výhradně ve skvěle padnoucím obleku z Prostějova.
V noci pak v pyžamu z OP asi
snil svůj sen o perestrojce.
Doba se radikálně změnila. Bývalý vůdce světového proletariátu Gorbačov se před pár lety
objevil v reklamě na luxusní
kufry francouzské firmy Louis
Vuitton. Naopak rozprodej posledních obleků se značkou OP
Prostějov měl „zamáznout“ část
dvoumiliardového dluhu, který
už nikdy nikdo nezaplatí. Kromě deseticiferného manka zbyly po Oděvním podniku také
opuštěné haly ve Vrahovicích.
Nad tím, jak by se daly využít,
si lámala hlavu spousta lidí.
Nyní je téměř jisté, že „ópéčko“
skončí v kovošrotu. A z něj se
vydá na svoji poslední cestu.
I tato bude symbolicky směřovat na východ. Tentokrát však
ne do Sovětského svazu, ale do
Číny kam většina vykoupených
kovů v současnosti putuje.

...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Budete mít tendenci podceňovat náročnost úkolů, které vám svěří vaši nadřízení. Hrozí tudíž, že šlápnete vedle. Toho by okamžitě
využil ambiciózní mladší spolupracovník, který
čeká na vaši chybu. Buďte ve střehu!
Štíři - 22.10. až 20.11. S vaší duševní pohodou
to nebude slavné a od toho se bude vyvíjet i vaše
celková nálada. Úsměv na vaší tváři vyloudí snad
jenom blízký člověk. Hlavně se nezaplétejte s osobami, které si myslí, že mají patent na rozum.
Střelci - 21.11. až 20.12. S jídlem to tento týden
nepřehánějte, mějte pod kontrolou svoji váhu. Na
druhé straně se někomu může líbit, jak jste oplácaní,
a jak pomalu ale jistě kynete. Přibývající kilogramy
ale brzy poznáte na pohyblivosti.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vyvarujte se jakýchkoliv flirtů, v těchto dnech bude totiž váš partner
hodně nervózní a dá vás hlídat. Určitě má proč, neboť vy se věrností zrovna dvakrát pyšnit nemůžete.
Je zbytečné čeřit vodu.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Zbytečně moc na všechno
spěcháte, takže se nedivte, že ve zbrklosti zapomenete na důležité úkoly. Co kdybyste dělali vše v klidu a s rozmyslem? Tento týden vás rozhodně čas
tlačit nebude, tak se soustřeďte!
Ryby - 19.2. až 19.3. Dostanete se do sporu s lidmi,
se kterými jste až do tohoto týdne vycházeli velmi
dobře. Půjde přitom o malichernost, která se mezi
rozumnými lidmi řeší úsměvem. Vy se ovšem rozčílíte tak, že zřejmě budou padat i facky...

glosa týdne

Možná si tak za pár let budeme
moci koupit zahradní sekačku
ve speciální edici s anglicky
psaným Made in China, made
out OP Prostějov (v překladu
vyrobeno v Číně, vyrobeno
z OP Prostějov). Řeklo by se,
že rozdíl je jen v předložce.
V tomto případě však rozhoduje o tom, kde skončí obrovský
zisk z prodeje hotových výrobků. A ten už nějaký ten rok čím
dál více zůstává mimo Českou
republiku a často i mimo Evropu. Svět je složitý. Před pár lety
by po tričku z Prostějova skočilo deset nahatých čínských dětí.
To už dávno neplatí. Jediné co
nyní můžeme asijskému draku
nabídnout, jsou suroviny. Skoro
to vypadá jako by „starý kontinent“ patřil do „starého železa“.
Kdo ví? Možná tam stejně jako
OP Prostějov jednou skončí.
Tempo sběračů kovů je totiž
vražedné...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Že je Valentýn už pryč, to nehraje žádnou roli. Blížící se jaro bude
nahrávat lásce, v nejbližších dnech se mnozí Prostějované zamilují. Pozor ale na povinnosti, zejména na úřadech.

Berani - 20.3. až 18.4. Jste příliš důvěřiví, takže se
lehce můžete stát obětí podvodu. V těchto dnech
buďte opatrní a nikomu nevykládejte, kolik v práci
berete, a jak peníze utrácíte. Pokud se na vás někdo
obrátí s prosbou o pomoc, vyhovte mu.
Býci - 19.4. až 19.5. Vy se v těchto dnech radši vůbec neukazujte na veřejnosti! Pase po vás tolik lidí,
že nejlepší bude sbalit si kufry, a strávit týden mimo
město. Během této „emigrace“ si pořádně rozmyslete, jak napravit svoji reputaci.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nevymlouvejte se pořád
na přehršle práce. Rodina po vás bude požadovat,
abyste s ní strávili veškerý volný čas, takže jí vyhovte a nehrajte si na mrtvého brouka. Kdy jste naposledy byli například v kině? Tak honem!
Raci - 20.6.-21.7. Neskutečně příjemné chvíle prožijete v následujících dnech s tím, na koho si myslíte
a o kom se vám zdají divoké sny. Vaše přání se stane
realitou a nedá vám to ani moc práce. Jen pozor na
závist, ta může být nebezpečná.
Lvi - 22.7. až 21.8. Je na čase přehodnotit své pracovní plány. Pokud byste měli být pořád otrávení,
změňte raději okamžitě zaměstnání. Vy prostě potřebujete, aby vás práce bavila, jinak jste naprosto
poloviční. Chce to jen razantní rozhodnutí.
Panny - 22.8. až 21.9. Zklidněte tento týden své
hormony. Vaše až přílišná horlivost může být považována za nežádoucí a jednoduše byste mohli přijít
o lukrativní práci či zakázku. Buďte v klidu a nechte
věci vyvinout se bez vlastního zásahu.

loutkové divadlo. Prostějovští
mládežníci si dále vytvořili okresní zastřešující orgán pro všechny
místní mládežnické organizace.
Těžko mohli tušit, že řada z těchto
organizací bude během nastupující normalizace administrativně
zrušena, a mnoho z jejích členů
bude za svou činnost v těch „nevhodných“ popotahováno a perzekvováno.
Záslužným a možná již i odvážným činem v pomalu nastupující normalizaci bylo stále ještě
v únoru 1969 odhalení pamětní
desky Josefu Frankovi v Plumlovské ulici. Josef Frank byl prostějovskou obětí procesů z padesátých
let, a to přímo s takzvaným „spikleneckým centrem Slánský a spol.“
Poslední zmínka únorová bude
z roku 1989. V Prostějově doznívaly ohlasy na „Palachův týden“,
něco se začalo dít, ti odvážnější
začali v něco věřit, museli však
počkat ještě devět měsíců, než se
to „narodilo“...

Agentura
Vrahovice: místo cyklostezky tunel!
Ani to dlouho netrvalo! Pár
dní po slovní přestřelce při setkání prostějovských konšelů
s vrahovickými domorodci došlo
k urychlenému rozhodnutí! A jak
Agentura Hóser zjistila, žádné
hádky mezi nesmiřitelnými tábory okolo radních na straně jedné
a poručíkem Vaflí z dopravního
inspektorátu na straně druhé,
už panovat nebudou. Již je totiž
úplně jedno, jestli někdo prosazuje cyklostezku v rámci chodníku
nebo silnice. Zastupitelé v úterý
rozhodli vyčlenit z rozpočtu města
pět miliard korun na vybudování
tunelu od náměstí Padlých hrdinů až po kostel ve Vrahovicích!
„Ano, zvolili jsme náhradní řešení kudy vést stezku pro cyklisty.
Tunel bude určen pouze pro cyklisty a chodce. S jeho výstavbou se
začne už prvního března, na vý-

běrové řízení kašleme a bude ho
stavět firma, která má zkušenosti
s pražským tunelem Blanka,“
potvrdil Agentuře Hóser Lolek
Čačák, radní Prostějova a skorohejtman Olomouckého kraje
přes dopravu.
Předběžný souhlas s touto investicí vyjádřil i Michael Vafle,
dopravní inženýr Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově. „Abych pravdu řekl,
spadl mi kámen ze srdce. Já už
myslel, že proti rozvášněným
občanům Vrahovic budu muset
použít střelnou zbraň. Jsem rád,
že město našlo potřebné peníze
na naprosto geniální řešení, a já
budu moci v klidu dožít do důchodu,“ holedbal se nadšením
Michael Vafle.
Podle plánu tak cyklisté „zahučí“
do tunelu už na náměstí Padlých

hrdinů. Problém je pouze v tom,
že budou muset dojet až k vrahovickému kostelu, žádné výjezdy
z tunelu na trase v projektu neexistují. „Chtěli cyklostezku, tak ji
budou mít! Každý cyklista musí
projet tunelem od začátku až do
konce, jinak to nebude možné.
Kdo se na kole objeví na silnici,
bude hlídkou policie zastřelen,“
šokoval nejen Agenturu Hóser
Michael Vafle.
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 trojici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Taky se topíme
v hov...!
Milý Večerníku, články o psích
exkrementech by sis mohl vytapetovat celou redakci! Po přečtení příspěvku o nesvědomitých
pejskařích v ulici Cyrila Boudy
v Prostějově, kteří nechají své
čtyřnohé miláčky kálet na trávníku u kotelny, jsem se rozhodl
pozvat vás k nám do Kostelecké
ulice. Přijeďte se, páni redaktoři,
podívat na naše trávníky okolo
paneláků. Je to tady samé ho…!
Ostatně není se co divit, psa tady
má spousta lidí, a když je pozoruji z okna při venčení, tak se ani
nedivím, že je zde takový bordel.
Téměř nikdo z pejskařů po zvířeti neuklidí a vůbec nikdo se tím
ani nezaobírá, každý to považuje
za běžnou věc, že se čokl prostě
na trávě vykálí. Je mi z toho
smutno, ale co s tím? Plánuji ty
pejskaře natočit na video, a to
pak poslat městské policii! Snad
to pomůže.
J. L. Prostějov

Cyklostezka není
všemocná
Ač nejsem z Vrahovic, pozorně jsem si přečetla reportáž
o setkání tamních občanů s prostějovskými radními, protože
v této příměstské části bydlí
značná část mé rodiny. Jde mi
hlavně o cyklostezku napříč
celými Vrahovicemi, o které se
nyní rozhořel spor nebývalých
rozměrů. Já bych to ale tak černě neviděla. Víte, je mi už skoro
sedmdesát a na kole z Prostějova
do Vrahovic jezdím už od svých
šesti let. Nikdy jsem žádnou
cyklostezku nepotřebovala,
protože vždycky jsem si dávala
maximální pozor, a byla opatrná.
Ato jsem vždy jezdila na kole výhradně po silnici. Pozorně jsem
se dívala před sebe a řidičům aut
nezavazela. Proto jsem přesvědčena o tom, že série smrtelných
úrazů cyklistů ve Vrahovicích je
pouze dílem vlastní nepozornosti
a neopatrnosti. Vždyť vloni smetl náklaďák muže na kole přesně
v místech, kde město hodlá stavět cyklostezku!
Jarmila Krátká, Prostějov

Pěší zóna jen
na značce
Když se před lety magistrát rozhodl udělat z náměstí
T. G. Masaryka pěší zónu, uvítal
jsem to. Možná i proto, že sám
bydlím na náměstí a nevlastním
auto. Jenomže postupem času
tak nějak pěší zóna přestala platit. Autem si sem jezdí, kdo chce
a jak chce, hodiny vyhrazené
pro zásobování absolutně nikdo
nedodržuje. Když se po městě
procházím pěšky, často nestačím
uskakovat před auty, jejichž řidiči mají ještě tu drzost a troubí po
chodcích, aby jim uvolnili cestu!
Tak kde to jsme? Máme v centru
města pěší zónu nebo se o tom
jen kecá?
Richard Dvořák, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Před třemi měsíci se opět otevřely dveře a rozjely eskalátory
v tolik očekávaném zrekonstruovaném „obchoďáku“ v centru Prostějova. Původní Prior dostal nový kabát a byl přejmenován na Zlatou bránu. Inovace obchodního domu trvala deset měsíců a přišla zhruba na sto miliónů korun. Dnešní Zlatá
brána nabízí na tři desítky obchodních míst. Jsou prodejny
dostačující, je vnější i vnitřní podoba objektu obstojná? A jak
se po třech měsících ztotožnili s novým obchodním domem
naši spoluobčané? Na to jsme se ptali v uplynulém týdnu…

rÁBI PASOVALI
JESTˇ
NOVÉ ČLENY

JSTE SPOKOJENI
SE ZLATOU BRÁNOU?
Markéta VYCHODILOVÁ
Prostějov

Renata MALÍNSKÁ
Prostějov

ANO I NE

ČÁSTEČNĚ

Slavnostní akt. Titulem jestřábího rytíře se od nynějška mohou honosit všichni členové prostějovského „A“-týmu.
Foto: Jiří Možný
„Jak se to vezme. Z venku to
celkem ujde, ale čekala jsem
více. Co se mi ale nelíbí, je
vnitřní vzhled. Podle původních plánů to mělo být hezké,
vzdušné a prosklené, ale teď,
když tam nejsou žádná okna,
jen umělá světla, působí Zlatá
brána zevnitř temně, depresivně
a neútulně. Obchody jsou podle
mě dostačující, škála služeb je
široká, Billa je pěkná. Každý
si vybere to své. Jen lékárna by
mohla být otevřena i přes víkend.
Poblíž náměstí není žádná lékárna přes víkend otevřena, tahle
by alespoň mohla mít částečně
upravenou otevírací dobu.“

„Se Zlatou bránou jsem spokojena tak částečně. Jsem
ráda, že je původní Prior
konečně
zrekonstruovaný,
samotný vzhled i prostředí
uvnitř se mi líbí, ale co se týče
obchodů, tak tam spokojená
rozhodně nejsem. Je jich velice málo, výběr není dostatečný. Chybí mi tu více obchodů
či boutique s oblečením jak
pro dospělé, tak i pro děti.
Dále pak ještě nejsem spokojena s občerstvením. Ve Zlaté
bráně mohly být alespoň dvě
restaurace. Své zákazníky by
si určitě našly, spousta lidí je
dost postrádá.“

Základní část východní skupiny druhé hokejové
ligy je už minulostí a tak před startem vyřazovací části přistoupili prostějovští Jestřábi, jakožto
lídr a její vítěz, k oficiálnímu začlenění letních a
podzimních posil do svých řad. Večerník u toho
nemohl chybět!
Prostějov/jim
Historie tohoto obřadu sahá až
do hlubokého středověku a období křížových výprav, v roli
velmistra se ho s posvátnou
hokejkou v pravé ruce ujal Petr
Zachar, významné události byl
přítomen i jeho zástupce Jiří
Vykoukal.

Zatímco posláním templářů
bylo zajistit bezpečnost poutníků na cestě do Jeruzaléma,
úkolem těchto rytířů je navázat na výkony předváděné
v uplynulých měsících a přivést prostějovský hokej opětovně zpět do první ligy.
Proč k oficiálnímu a před veřejností dosud utajovanému paso-

vání došlo až nyní? Vysvětlení
je jednoduché a souvisí právě
s odkazem templářů. Do řádu
se sice vstupovalo dobrovolně
a buď natrvalo, nebo na předem danou dobu, kandidát na
členství ovšem vždy musel
projít přísnými testy a vydržet dlouhou zkušební lhůtu,
během níž se zkoušela jeho
upřímnost a síla charakteru.
A právě všichni současní
členové obstáli natolik, že se
dočkali přijetí pod křídla Jestřábů. Tedy do velké rodiny,
která čítá rovněž Černé jestřáby z Chicaga a basketbalové
Jestřáby z Atlanty...

Část z vás již určitě zažila milování v autě. Je to výborná
alternativa k tomu, když ani jeden z vás nemá volný byt. Důvodů může být několik: stále bydlíte s rodiči, a těm se zrovna nechce odejít na nějakou večerní zábavu, nebo se dělíte
o byt s kamarády. Nic nedejte na to, že venku je ještě zima,
vždyť v autě si můžete také přitopit! Proč je sex v autě tolik
oblíbený? Důvodů je hned několik. V první řadě tento způsob
milování vyhledává většina těch, co nemají možnost sexu
v jiném v prostředí. A nemusí jít vždy o nevěru, ale například
i o mladé lidi bez vlastního bydlení apod. Další sortu tvoří ti,
kdo hledají jakoukoliv alternativu běžné postele, a pak také
ti, co mají rádi spontánnost či nebezpečí. Ať už vás k milování v autě dožene cokoliv, vždy myslete na svou bezpečnost.
Pokud možno, vyhněte se tedy sexu za jízdy. Je to skutečně
nebezpečné a to nejen pro vás, ale i pro ostatní účastníky
provozu. I když mnozí z vás běžně při řízení provozují orální
sex či masturbují, uvědomte si, že za většinu nehod může
i vteřinka nepozornosti...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Přemyslovice: lupiči mají

30 MILIONŮ, policie tápe
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

PONDĚLÍ 25. ÚNORA 2013
Přemyslovice od čtvrtečního rána svírá hrůza. Po drastickém přepadení obrněného vozidla, které převáželo třicet milionů korun se zdejší
lidé oprávněně ptají: co chybělo, aby rozstříleli i nás? Dá se říct, že za
jistých okolností málo. Kam gangsteři zmizeli, jakým způsobem se
zbavili terénního auta, se kterým ujeli z místa činu, a podařilo se jim
nakonec z trezorků ukradené miliony dostat bez toho, že by je znehodnotilo bezpečnostní barvivo? Těmito a mnoha dalšími otázkami si teď
lámou hlavy nejen stovky policistů.

ulice Československého armádního sboru
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Ulice
li táhnoucí
áh
se přes původní samostatnou ves Vrahovice několikrát měnila své pojmenování. Od roku
1934 se nazývala Švehlova, 1939 Dědina, od prosince 1945 Rudé
armády a současný název platí od 15. června 1951 na počest 1. čs.
armádního sboru utvořeného za druhé světové války v Sovětském
svazu. V ulici je převážně domovní zástavba, ale sídlí zde i několik
podnikatelských subjektů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Jezdecká ulice
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

TAVENÉ SÝRY

Smetanito
se šunkou
a cibulí (150g)

Veselá kráva
s ementálem
(140g)

Jihočeské
Lipno
(140g)

31,90

32,90

30,90

19,90

32,90

33,90

-

-

-

-

42,90 (200g)

-

29,90

24,90

29,90

23,90

32,90

31,90

31,90

32,90

-

-

32,90

32,90

23,90

24,90

29,90

19,90

29,90

32,90

31,90

32,90

29,90

19,90

24,90

32,90

Javor
se šunkou
(140g)

Apetito lahodně
smetanové
(150g)

Pribina
se šunkou
(150g)

Naše RESUMÉ

Když
K
dyž máte čerstvě upečený chléb
či pečivo a k dispozici dobrý sýr,
je to ta ideální svačinka. Proto
jsme tentokrát zavítali k regálům
s tímto sortimentem. Smetanito
se šunkou a cibulí koupíte
nejlevněji v Tesku, stejně jako
Veselou krávu s ementálem, který
za stejnou cenu nabízí i Billa.
Jihočeské Lipno je totožné hned
na třech místech (Tesco, Billa,
Interspar), v případě Javoru se
šunkou střídá Billu Albert. Apetito lahodně smatenové nabízí za
nejvýhodnějších podmínek Interspar a Pribinu se šunkou Billa.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 19. února 2014

ÚNOR 2014
Na rok staré otázky se většiny odpovědí stále nedostává. Přestože
k loupeži v Přemyslovicích došlo už před rokem, policii se zatím nepodařilo dopadnout ani jednoho z trojice pachatelů. Přitom vše ze začátku
vypadalo docela slibně. Zřejmě podle krve z místa činu kriminalisté
zjistili, že přepadení se zúčastnil i Ján Bakalár. Ten se však zavčasu stihl
„zdekovat“. Když ho ozbrojené komando hledalo v Dubanech, byl už
tento zkušený recidivista pryč. Další vyšetřování již mnoho poznatků
nepřineslo. Policistům stále uniká nejen Bakalár, ale i další dva jeho
komplici. Nebezpeční gangsteři, kteří neváhali ani střílet ze samopalu
proti sklu automobilu, si tak uloupených milionů mohou v klidu užívat.
„V případu loupežného přepadení převozového vozu v obci Přemyslovice na Prostějovsku, který se stal v únoru 2013, stále probíhá vyšetřování. Právě z tohoto důvodu by každá navíc uvolněná informace mohla
negativně ovlivnit jeho průběh. Nebudeme se tedy k případu prozatím
vyjadřovat. Jakmile budeme mít informace, které bychom mohli veřejnosti sdělit, neprodleně tak učiníme,” reagovala na aktuální otázky
Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„V případu loupežného přepadení převozového vozu v obci Přemyslovice na Prostějovsku, který se stal v únoru 2013, stále probíhá vyšetřování. Právě z tohoto důvodu by každá navíc uvolněná informace
mohla negativně ovlivnit jeho průběh. Nebudeme se tedy k případu
prozatím vyjadřovat. Jakmile budeme mít informace, které bychom
mohli veřejnosti sdělit, neprodleně tak učiníme,” reagovala na aktuální otázky Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
napsáno
před

10

Pes vyčenichal zloděje

lety
Zhruba tři kilometry z Kobeřic
do Dobromilic se hnal za stopou
kriminálníka osmiletý policejní
pes Cedr. Prostějovský „Rex“
své úsilí korunoval úspěchem
a policisty dovedl až k domu
mladíka, který dvě hodiny
předtím ukradl z odstaveného
vozidla autorádio.
„V pondělí v nočních hodinách
se neznámý pachatel vloupal do
osobního vozidla Peugeot, které
bylo zaparkované před domem
v Kobeřicích. U auta zloděj
rozbil skleněnou výplň dveří
a odcizil autorádio za tři tisíce
pět set korun,“ seznámila nás se
základními informacemi tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově
Alena Slavotínková.
Majitel vozidla si jednání tehdy

neznámého zloděje všiml a ihned
přivolal policii. „Během patnácti
minut se na místo dostavila hlídka
i s policejním psovodem a osmiletým vlčákem Cedrem. Služební
pes byl nasazen k vypracování
pachové stopy v místech útěku
pachatele. Tu začal sledovat po
silnici směrem na Hradčany,
a pak dál až do Dobromilic, kde
se zastavil u jednoho z rodinných
domů. Na základě toho policisté
zjistili pětadvacetiletého pachatele
snědé pleti, který bydlel v uvedeném domě. V něm bylo rovněž
zajištěno i ukradené autorádio.
Policisté tak během dvou hodin
po krádeži dokázali díky svému
čtyřnohému pomocníkovi pachatele dopadnout,“ řekla Alena
Slavotínková.

Zpravodajství

CIKÁNI ZMLÁTILI muže,
který se zastal okradené!

Prostějov/mik - Svědci popsali
zloděje se snědým obličejem, ví
se také, kde bydlí. Přesto policie
skoro po dvou týdnech od případu říká, že pachatel je neznámý! Co se dá dělat, hlavně že se
po něm intenzivně pátrá…
Řeč je o krádeži peněženky
a následném napadení svědka
hordou romských násilníků.
„Mohu potvrdit, že jsme ve středu dvanáctého února ve večerních hodinách obdrželi oznámení
o krádeži peněženky na starší
ženě v supermarketu Billa ve
Wolkerově ulici. Dostali jsme
také informaci, že zloděje přistihl
mladý muž, který ho pronásledoval, ale v Tylově ulici byl napaden
skupinou kamarádů pachatele,“

sdělil Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Právě strážníci se na sociálních sítích stali terčem kritiky,
že nezasáhli dostatečně. „To,
co se píše v médiích, mě velmi
mrzí. Naše dvě autohlídky byly
na místě incidentu do tří minut.
Po příjezdu zde už nedocházelo
k žádnému násilí, a tak prioritou
strážníků bylo zjistit pachatele.
Přestože podle svědků vběhl do
domu v Tylově ulici, neznamená
to, že v něm i bydlí. Zloděje se nepodařilo vypátrat, věc si následně
převzala Policie ČR,“ vysvětlil
Jan Nagy. „Spíše se pozastavuji
nad jinou věcí. Mladému muži,
který byl napaden skupinou hrubiánů, nikdo z přihlížejících dal-

ších svědků nepomohl,“ poukázal na jiný fakt šéf prostějovských
strážníků.
Zloděj, který okradl starší ženu
v Bille a byl přitom přistižen
svědkem, si tak pořád užívá
svobody. „Policie případ šetří pro
podezření ze spáchání přestupku
proti majetku ze strany zatím neznámého pachatele. Následný incident prověřujeme pro podezření
ze spáchání trestného činu výtržnictví, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na
dvě léta. Pachatelé jsou zatím neznámí, ale policisté na případu intenzivně pracují a pátrají po nich,“
ujistila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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MILIONOVÝ „HAJZLÍK“ se už staví
„Všechno bude uvnitř z nerezu, proto je tak drahý,“ říká Z. Fišer

Prostějov/mik - Rozhodnutí
prostějovského magistrátu postavit mezi Kolářovými sady
a kinem Metro 70 veřejné záchodky za bezmála tři miliony
korun vzbudilo u veřejnosti
značný ohlas. Zatímco „hajzlíky“ se už pár týdnů staví, lidé
stále diskutují o tom, zda nejsou předražené. „Vždyť by
za to mohl být celý rodinný
dům,“ zní unisono v diskusích
mezi Prostějovany. Vedení
města je však přesvědčeno, že
projekt veřejných záchodků
rozhodně drahý není...
„Stavba veřejných záchodků
bude složena z panelových prefabrikátů. Nejdříve se ale musí
vybudovat veškeré rozvody
elektřiny a vody, podkladová
deska. Teprve na ní se budou
skládat uvedené panely,“ nastínil postup prací Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Na otázku Večerníku, co on
říká na reakce občanů ohledně

Už se kope! Za pár měsíců si do těchto míst budeme chodit „odlehčit“. Za tři miliony korun, proč ne?
Foto: Michal Kadlec
ceny zakázky, odpověděl velmi
jistě. „Kromě již zmiňovaných
prací je třeba vzít v úvahu i
to, že veškeré vybavení bude
z nerezového plechu a dalšího
speciálního materiálu, který
se neporušuje. To z důvodu

případného vandalství. Dále se
musí zajistit veškeré přívody
vody a elektriky, stavební firma
má také za úkol zajistit přístupové cesty, tedy chodníčky ve
směru od parku i od parkoviště
ve Školní ulici. Ceny staveb-

ních prací jsou bohužel dnes
velmi vysoké. A vemte si, že
vyhrála výběrové řízení firma,
která nabídla absolutně nejnižší
cenu, o třetinu nižší než byl původní předpoklad,“ argumentuje Zdeněk Fišer.

Město odmítlo koupit „ŽEBRÁKA“ Přitom plac v Plumlovské

Prostějovští zastupitelé v úterý 18. února poslali na
návrh radních doslova k ledu nabídku Václava Ordelta
k odkoupení pozemků s domem v Plumlovské ulici
číslo 14, kde ještě donedávna fungoval obchod s levným zbožím. Tomu vévodil sádrový žebrák umístěný
před vchodem. Důvod? Moc peněz! Přesto by se ale
pozemek městu náramně hodil...
Prostějov/mik
„Majitel této nemovitosti ji už městu nabízí k prodeji podruhé.. V tuto
chvíli je ale pro nás nabízená cena
ve výši osmi a půl milionu korun
nepřijatelná. A to i v případě, kdy
bychom dům v Plumlovské ulici
číslo čtrnáct zbourali, a na pozemku vybudovali nové autobusové
zastávky. Ano, ty jsou potřeba,
protože současné zastávky v ulici

Hliníky jsou nebezpečné. Ale za tu
cenu, to je moc,“ okomentoval pro
Večerník rozhodnutí zastupitelů Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Já jenom připomenu, že kdysi
před patnácti lety jsme tento dům
s pozemkem měli možnost koupit
za půldruhého milionu korun většina členů zastupitelstva to tehdy
také odmítla. Kdybychom tenkrát
přistoupili ke koupi, mohly být

Veřejné finanční podpory
prošly hladce bez námitek

Prostějov/mik - Prostějovští
zastupitelé na svém úterním
zasedání schválili a tím také
rozdělili mezi sportovce a kulturní i sociální organizace
prvních dvanáct milionů korun v rámci veřejné finanční
podpory. Dlužno dodat, že až
na výjimky prošly navržené
částky bez námitek.
„Co se týká sportu, snažili
jsme se velmi spravedlivě
posuzovat, jak se jednotlivé
kluby starají o mládež, jak velkou mají členskou základnu
a samozřejmě důležitým aspektem byla i návštěvnost spor-

tovních utkání,“ konstatoval
k návrhu veřejných finančních
podpor Pavel Smetana, radní
a předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu.
U podpor směřovaných do
sociální oblasti bylo zase pro
radní důležité, jak která organizace je prospěšná pro město.
„V Prostějově hraje pochopitelně
v této souvislosti první housle
Azylové centrum a jeho několik
sociálních služeb. Proto logicky
dostává od nás nejvyšší finanční
podporu ve výši 360 tisíc korun,“ řekla Alena Rašková,
náměstkyně primátora.

Chcete vědět, kolik sportovní oddíly, kulturní
a sociální organizace obdržely od města peněz?
Zajistěte si příští číslo Večerníku!

v tomto prostory nové zastávky už
dávno,“ podotkl současný prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Jak ale připomenul opoziční
zastupitel Josef Augustin, město
by se nemělo zbavovat možnosti jednat o koupi nemovitosti.
„Stálo by myslím za zvážení,
jednat o snížení ceny. Vždyť ten
pozemek by se městu podle mého
názoru hodil. Když totiž vidím,
jak lidé dnes stojí na těch starých
zastávkách, a hrozí jim velké nebezpečí, uvítal bych nové právě na
místě, které bychom mohli koupit,“ potvrdil dlouhodobý záměr
Josef Augustin.
Večerník v pátek odpoledne
kontaktoval Václava Ordelta,
majitele předmětného domu

a pozemku. Ten nebyl z odmítnutí nijak nadšen... „Už když
jsem dům s parcelou nabízel
městu jednou a před dvěma lety
jsem pak v novinách četl články,
ve kterých pan Pišťák litoval, že
ke koupi ze strany města nedošlo,
jsem si myslel své. Ale o záměru
města postavit na tomto místě
v Plumlovské ulici nové zastávky
vím, a tak jsem se rozhodl nabídku
zopakovat. Nechal jsem si zpracovat nový znalecký posudek, protože v daném místě byly za ta roky
postaveny další nemovitosti. A jelikož se pozemek nachází v lukrativní části centra města, posudek
zněl na částku osmi a půl milionu
korun. Tuto cenu jsem tedy městu
nabídl a nyní mi od radních při-

šel strohý dopis, že moji nabídku
odmítají,“ pokrčil rameny Václav
Ordelt. „Pochopil jsem tedy, že
město nemá zájem ani licitovat
o ceně. Tím pádem já se nyní
pustím do rekonstrukce objektu a
dlouhodobě ho pronajmu. Mrzí
mě to, já svoji nemovitost v Plumlovské ulici nepotřebuji prodávat
kvůli penězům. Chtěl jsem vyjít
vstříc městu,“ vzkázal přes Večerník zastupitelům Václav Ordelt.
Podle našeho exkluzivního zjištění
ale není celá záležitost ještě uzavřena definitivně. „V žádném případě
nevylučuji, že bychom se nemohli
k odkupu či směně v blízké budoucnosti vrátit,“ přispěchal se
svým stanoviskem první náměstek
primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

Zloději brali všechno, od kabelů až po sekyrku…

Policie vyšetřuje sérii
vykradených chat

Prostějovsko/mik - Jaro se
pomalu přibližuje a chataři
se vrací do svých rekreačních
zařízení. Pro pětici z nich ale
nedopadl jejich příjezd zrovna
nejšťastněji. Své chaty a jednu
chalupu totiž našli vykradeny!
„Někdy v čase od soboty patnáctého do pátku jednadvacátého února došlo ke vloupání
do rekreační chalupy v Tištíně.
Zatím neznámý pachatel z ní
odcizil alkoholické nápoje a pojezdovou benzínovou sekačku.
Ze zahradní kůlny u chalupy
pak vzal stolařské, pracovní
a zahradní nářadí. Nepohrdl

ani horní částí plechového grilu
a plastovým boxem s vruty,“ pospala Večerníku první vloupání
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že v tomto případě zloděj
způsobil majiteli celkovou škodu
odcizením a poškozením za 25
600 korun.
To však nebyla jediná zlodějna
tohoto druhu, kterou se
vyšetřovatelé začali o uplynulém
víkendu zabývat. Krádeži
vloupáním totiž neunikly ani
čtyři chaty u Ptení. „Do chat
nacházejících se v katastrálním

území Ptení se neznámý pachatel
vloupal někdy v době od soboty
osmého do pátku jednadvacátého února. Z jedné odcizil třicet
metrů měděných prodlužovacích
kabelů, z přístavku u druhé z nich
padesát metrů prodlužovacího
kabelu, z kůlny u třetí vzal dvě
sekery, úhlovou brusku, vrtačku
a odsekl a následně odcizil
i přívodní elektrický kabel
k otáčení grilu. Vnikl i do čtvrté z
nich, odkud však nic nevzal,“ uvedla ke druhé sérii loupaček Irena
Urbánková. Čtyřem majitelům
chat u Ptení vznikla celková
škoda ve výši 9 500 korun.

by se hodil!
Zatím ne! V případě odkupu tohoto domu v Plumlovské ulici by ho
město nechalo zbourat a postavilo by nové zastávky. Cena se radním
zdá ale příliš vysoká.
Foto: Michal Kadlec

Ráno nadýchal policistům

přes jednu promili

Kostelec na Hané/mik - Mít
v sobě ráno přes jednu promili alkoholu a usednout
za volant, to je jednoznačně hazard se životem svým
i ostatních. Ale přesně takového piráta silnic policisté
nachytali uplynulou sobotu
v Kostelci na Hané.
„V sobotu dvaadvacátého
února kolem půl deváté ráno
kontrolovali policisté v Revoluční ulici v Kostelci na Hané
řidiče vozidla Škoda Felicie.
U sedmapadesátiletého muže
provedli dechovou zkoušku
a naměřili mu 1,03 promile
alkoholu. Řidič se po poučení

odmítl podrobit lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Policisté mu na
místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až roční pobyt za
mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

vedle fotbalového hřiště je SCHVÁLENO
Splátka za aquapark bude nižší Parkoviště
Zástupci bytových družstev dál protestují, všichni ale nejsou proti

Prostějov/mik - Už na začátku ledna rozhodli prostějovští
radní uvolnit z rozpočtu města částku ve výši 26,3 milionu
korun na poslední splátku na
úvěr při výstavbě aquaparku
v Krasické ulici. Jak ovšem
první muž magistrátu Miroslav Pišťák na úterním jednání zastupitelstva s potěšením
oznámil, poslední splátka bude
mnohem nižší.
„Pokud schválíme usnesení
o peněžitém vkladu města Prostějova do obchodní společnosti domovní správa, pak bude na
poslední splátku za aquapark
zapotřebí jen devatenáct milionů a sedm set tisíc korun,“

okomentoval svůj předložený
návrh Miroslav Pišťák.
Požádal bych jen o komentář, jak
je možný ten rozdíl oproti částce
zahrnuté v rozpočtu města a současnou sumou. Zajímalo by mě,
z jakého důvodu došlo k poklesu
finančního objemu,“ požádal primátora o vysvětlení jeden z opozičních zastupitelů.
„Ty peníze se nikde neztratily
a poputuje do finančních rezerv
města. Ušetřili jsme na tom, že na
základě každoročního navyšování
kapitálu ve společnosti MIPROSTAV a jejího nedávného sloučení s domovní správou už není
zapotřebí na splátku tak vysoká
částka,“ objasnil primátor Pišťák.

Řídil a měl přes dvě promile!

Prostějov/mik - Minulé úterý 18. února krátce po půl dvanácté
v noci si policejní hlídka v ulici U Stadionu povšimla před ní
jedoucího vozidla Renault Megane, jehož řidič s vozidlem po
ulici kličkoval.
Policisté jednapadesátiletého řidiče zastavili a provedli dechovou
zkoušku. Naměřili mu 2,35 promile alkoholu v dechu, následně se
odmítl podrobit odběru krve. „Muž navíc při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ konstatovala policejní tisková mluvčí Irena Urbánková.

Prostějov/mik - V úterý prostějovští zastupitelé také schválili
vyčlenit z rozpočtu města částku šest set tisíc korun na dokončení projektové dokumentace a hlavně jako podíl města
k žádosti o dotaci na výstavbu
parkoviště vedle fotbalového
stadionu na sídlišti E. Beneše.
Zdá se vám, že tuto zprávu jste
již ve Večerníku jednou četli?
Ano, už před rokem! Jenomže
i když zmíněné parkovací místo
pro sedmačtyřicet aut mělo být
postaveno skutečně už vloni, investici tehdy překazil nesouhlas
místních obyvatel. Teď se ale vše
vrací do naplánovaných kolejí...
Proti výstavbě se loni vzbouřili
obyvatelé sousedního paneláku,
kteří podali stížnost Krajskému
úřadu Olomouckého kraje. Z tohoto důvodu prostějovský magistrát investici zrušil, čímž přišel
o již udělenou státní dotaci ve
výši šesti milionů korun. Jenomže
správní orgány Olomouckého
kraje veškerá odvolání zamítli,
a tím dali městu zelenou k dokončení plánů a samotné výstavbě
parkoviště. Problém je pouze
v tom, že magistrát musí znovu
požádat o dotaci.

Tady se bude parkovat. Přesně na tomto místě bude ještě letos
i přes protesty některých obyvatel sídliště E. Beneše vybudováno
parkoviště.
Foto: Michal Kadlec
„Ano, vedle fotbalového areálu na
jižní straně sídliště vznikne nové
parkoviště s kapacitou sedmačtyřiceti míst. Výstavba naváže na
provedené rekonstrukční práce
komunikací, chodníků, veřejné
zeleně a mobiliáře v rámci druhé
etapy regenerace sídliště E. Beneše,“ potvrdil Večerníku náměstek primátora statutárního města
Prostějov Zdeněk Fišer, který na
magistrátu zodpovídá za stavební
investice.
„Vzhledem k tomu, že město
získalo na výstavbu parkoviště
dotaci, byla to obrovská ztráta
a zmaření investice nás hodně mr-

zelo. Naštěstí po dohodě s ministerstvem financí jsme čtyři ze šesti
milionů korun využili na rozšíření
parkoviště v severní části sídliště
E. Beneše. Podmínkou přidělení
dotace bylo totiž její čerpání do
konce roku 2013 a bylo by škoda
ji nechat propadnout,“ připomenul náměstek primátora.
Nadřízený správní orgán
Olomouckého kraje následně ovšem uznal odvolání některých lidí jako nedůvodné
a vydal stavební povolení, které nabylo právní moci šestého
ledna tohoto roku. „Nyní může
být dokončena projektová do-

kumentace, kterou připravujeme
k žádosti o dotaci z programu
regenerace panelových sídlišť
ministerstva pro místní rozvoj,“
doplnil Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.
Minulý týden zastupitelé schválili vyčlenit z rozpočtu města šest
set tisíc korun, což je první krok
k uskutečnění stavby parkoviště.
„Pro pokračování akce a doložení
vlastního podílu finančních prostředků města k žádosti o dotaci
je třeba uvolnit tuto částku,“ vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.
I přesto, že má město po ročním odkladu nyní naprostou
zelenou, někteří obyvatelé sídliště E. Beneše i nadále proti
výstavbě parkoviště protestují.
Ne ale všichni... Jak Večerník na
místě zjistil, lidé z paneláků vedle
fotbalového hřiště se nejvíce bojí
propojení parkoviště s lokalitou,
kde si dříve v klidu hrály děti
a také se jim nelíbí plánovaná velká betonová plocha místo trávy
a několika vzrostlých borovic. „Já
mám taky auto a vím, jaká je tady
nouze o parkovací místa. Výstavbu parkoviště s námi ale vůbec

nikdo z města neprobíral, prostě
se tak rozhodli a fertig! Přitom to
byl tady na sídlišti takový poslední malý koutek klidu, kde si hrály
děti, aniž by se bály, že je přejede
auto. Teď se tady pokácejí stromy,
zruší trávník a to celé se zaleje
betonem. Jenom aby fotbalisté
měli kde parkovat,“ zaznamenal
Večerník jeden z názorů místních
obyvatel. „Všichni zde skuhrají,
že tady bude další kus betonu,
ale jedním dechem si stěžují, že
nemají kde parkovat,“ zmiňuje také paradoxní situaci mladý
muž ze sídliště E. Beneše. „Víte,
toto byl opravdu poslední kus zeleně, jinak je to zde samý beton.
Copak si fotbalisti nemohli to
parkoviště rozšířit před stadionem?,“ zeptala se bezelstně starší
seniorka. Zjitřené emoce ale mírní náměstek primátora. „Nikdy
jsme netvrdili, že parkoviště
budou využívat jen fotbalisté.
Parkovat na něm mohou nejen
oni, ale právě i obyvatelé přilehlých panelových domů,“ vzkázal
Zdeněk Fišer.
Poslední otázkou je, kdy město dosáhne na státní dotaci,
aby mohlo zahájit stavbu parkoviště...

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
Jen co jsme uklidili smeták a prachovky po předvánočním
úklidu, už se hlásí o slovo úklid jarní. Člověk by ani nevěřil, kolik nepořádku se za těch pár týdnů nashromáždí...
Nic naplat, znovu se vyzbrojíme gumovými rukavicemi
a kýblem se saponátem a hrr na to! Ale moment, proč
bychom si vlastně tu práci trochu neusnadnili? Vsadím
se, že většina z vás po návratu z práce nemá na úklid ani
pomyšlení, a nejraději by praní záclon, tepování koberců
a leštění parket přenechala někomu jinému. A proč vlastně
ne? I v našem městě najdete bezpočet úklidových firem,
které nepořádek jakoby mávnutím kouzelného proutku
promění v čisťounce vymydlený a uklizený byt i dům.
A co když je třeba přiklepnout nějaký ten hřebík, pověsit
poličku nebo sestavit skříň? Ani na to nemusíte být díky
speciální straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku sami!
Právě tady vám totiž nabízíme několik tipů na profesionály, kteří vám pomohou, a odborně přiloží ruku k dílu tak,
abyste si vy mohli v klidu a pohodě užívat nadcházející,
téměř už jarní, dny...
Stranu připravila Petra Hežová

 
Máte doma kutila?
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HODINOVÝ Proti špíně se zbraněmi profíků

MANŽEL
kutil k vašim
službám

Radost z nově zakoupené kuchyňské linky
zřejmě u každého pohasne ve chvíli, kdy
bezradně stojí uprostřed plátů dřeva a návodem ve švédštině, ve kterém s přehledem rozpoznáme jen jméno dodavatelské země. Ne
každý se může označit za „Ferdu Mravence“.
A tak není ostuda, když požádáme o pomoc
odborníka. Ale koho?
Než začnete pátrat v kruhu rodiny a přátel, zkuste
se obrátit na někoho, kdo se nebude vymlouvat na
pochroumaná záda a udělá si na práci čas dřív než
o Velikonocích. Řeč je o relativně novém fenoménu mezi kutily, tzv. hodinovém manželovi. Nemusíte mu prát ani vařit, prostě jen přijde, udělá
co je potřeba a navíc si přinese vlastní nářadí. Pro
hodinového manžela je maličkost zrýt zahradu,
ořezat živý plot, sestavit obytnou stěnu i zapojit
novou televizi. Drobné řemeslnické práce provede bez zbytečných průtahů, na jaké jsme zvyklí
od firemních řemeslníků, a na rozdíl od nich mají
mnohem větší pole působnosti, takže vymění
prasklé žárovky stejně pohodlně jako obkladačky
v koupelně nebo rozbité panty v kuchyňské lince.
Pochopitelně ani jeho služby nejsou zadarmo,
ale ruku na srdce, není lepší se kvůli kapajícímu
kohoutku nebo protékající toaletě obrátit na kutila
- všeuměla, než čekat tři dny na instalatéra, před
kterým se musíte bez nadsázky téměř klanět, aby
si na vás udělal čas?
Práce hodinového manžela alias údržbáře, montéra, zedníka a opraváře v jedné osobě vás bude stát
v průměru dvě stě korun za hodinu a platí u něj
stejná pravidla, jako u práce ostatních řemeslníků
v tom smyslu, že se nemusíte bát případné
nedostatky reklamovat.
Takže, pokud si na nějakou tu opravu netroufáte, zkuste využít služeb hodinového
manžela. Nebudete litovat!

Tak, a je to, blíží se rodinná oslava nebo velkolepé setkání s přáteli
a vy, v hlavní roli hostitele, jste právě
zničili vysavač, který vám víceméně
spolehlivě sloužil dobrých pár let.
Co teď? Na nákup nového vysavače nemáte ani pomyšlení, malé jmění jste přeci utratili za pohoštění,
ale vzácné hosty kvůli nevysátému
koberci neusadíte přece v chodbě?
Snadná pomoc, vždyť čistící stroje
a různé důmyslné mašinky, které úklid
zrychlí a zefektivní, jsou k dispozici za
podstatně menší cenu, pokud si je pouze zapůjčíte. Kvalifikovaný odborník
vás navíc s přístrojem naučí zacházet,
obzvlášť když většina z těch šikovných mašinek je tak jednoduchá na

Foto: internet
ovládání, že by to zvládlo i vaše ještě
ne školou povinné mrně.
Takže co to tu vlastně máme v nabídce? Samozřejmostí jsou výkonné
vysavače, které užijete v domácnosti
i při úklidu kancelářských prostor,

čistící stroje na čalounění, tepovače,
které si poradí i se zažranou špínou na
kobercích, leštiče parket a plovoucích
podlah i vysokotlaké parní čističe,
pro které je hračkou čištění spár mezi
kachličkami v koupelnách a na toaletách. Stačí si jen vybrat z bohaté nabídky firem, nabízejících k zapůjčení
tuto úklidovou a čistící techniku. Cena
se pochopitelně odvíjí od typu přístroje a délky jeho zapůjčení. K dispozici
jsou i vhodné čisticí prostředky, které
zajistí, abyste s výsledky čištění byli
maximálně spokojeni.
Zkuste dopřát vašemu domovu malou ochutnávku profesionální péče.
Výsledek určitě oceníte vy i vaše peněženka.
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Lyžování v Kladkách
skončilo
Kladky/mls - Vleky v Kladkách se minulý týden definitivně
zastavily. I přes intenzivní
zasněžování trvala letošní mizerná sezona asi jen dvacet dní.
Kvůli vysokým teplotám a dešti
už nebylo možné na svahu sníh
déle udržet. Svoji roli sehrála
i bezpečnost návštěvníků. Přitom
loni místní sokolové do areálu
výrazně investovali, když koupili
nový a delší vlek za čtyři miliony
korun...

Maškarní karneval
roztančí Žárovice
Plumlov/mls - Spolek Plumlovských nadšenců ve spolupráci
se ZUŠ Plumlov, Klubem rodičů
při ZŠ Plumlov a mateřským
centrem Mateřídouška srdečně
zve na Maškarní karneval, který
se bude konat v sobotu 1. března
2014 od 15.00 hodin v kulturním
domě v Žárovicích. Na akci vystoupí DJ Pája. Připraveny budou
soutěže, tancování a zpívání,
tombola, bohaté občerstvení
a spousta zábavy. Svoz a rozvoz
z Plumlova zajištěn. Akce se
koná za finanční podpory města
Plumlov.
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vecernikpv.cz
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Mezi Šubířovem a Konicí se tvrdě BOURALO
Opilý řidič málem zabil sebe i kamarády!

Šubířov/mik - Ve čtvrtek 20. února kolem půl sedmé ráno došlo na
silnici mezi Šubířovem a Konicí k
havárii osobního vozidla Škoda
Felicia Combi s tříčlennou osádkou. Trestuhodně hazardoval se
životy svých známých řidič, který byl pod vlivem alkoholu a na
ojetých pneumatikách nezvládl
řízení na namrzlé vozovce.

„Z dosavadního šetření vyplývá, že
třicetiletý řidič zřejmě při průjezdu
zatáčkou ve směru od Šubířova na
Konici nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, která byla
namrzlá, nezvládl řízení a sjel vlevo mimo silnici do příkopu. Tam
levou stranou zachytil o strom.
Vozidlo se následně převrátilo na
bok a střechou narazilo do další-

Ve
Stínavě
se
popletly
pohádky
STEZKA KOLEM PŘEHRADY SE ZAČNE BUDOVAT UŽ LETOS
Po několika letech se podařilo sehnat peníze na skvělý projekt

Chystejte si in-liny, kola i běžecké boty! Nová dráha bude sloužit všem

Vypadalo to jako sen. I ten se však někdy může začít
měnit v realitu. Už před více jak dvěma roky vám
Večerník přinesl zprávu, že kolem plumlovské přehrady
by v budoucnu mohla vést stezka pro cyklisty a inline bruslaře. Výborný nápad se díky iniciativě města
Plumlov a finanční podpoře Regionálního operačního
programu (ROP) začne realizovat už tento rok. Že bychom na bruslích obkroužili celou přehradu? Že bychom na ni na kolečkách dojeli až z Prostějova? Tak na
to si ovšem budeme muset ještě nějaký ten rok počkat...
konce června příštího roku,“ potvrdil Večerníku plumlovský starosta
Město Plumlov už před časem Adolf Sušeň. Asfaltová stezka by
připravilo studii nové naučné stez- měla být široká něco přes dva meky, která by měla z Plumlova vést try. Kolem ní pak budou umístěné
po levém břehu přehrady kolem tabule, ze kterých se lidé dozvědí
pláže „U Valáška“ až k letnímu něco o historii plumlovské přehrady
kinu v Mostkovicích. Město Plum- i jejího okolí.
lov už dříve na její výstavbu
Cesta kolem
z rozpočtu vyhradilo dva miliZlechova se opravy
ony a sedm set tisíc korun. Další
peníze nyní „připluly“ z evropzatím nedočká
ských fondů. Projekt Plumlovatraktivní
přehrada
získal Nová stezka bude začínat v Pluz ROPu částku 6,3 milionů korun. mlově a končit u letního kina
Na stavbu by měly přispět rovněž v Mostkovicích. Odtud se buMostkovice, na jejichž katastru se dou moci bruslaři bez problémů
bude stezka rovněž nacházet. Pod- „profrčet“ po nedávno opravené
poru předběžně přislíbilo i město hrázi přehrady. Ale co dál? Hned
Prostějov.
za hrází už budou mít utrum.
„Nyní musíme rychle získat staveb- Cesta vedoucí po druhém břehu
ní povolení a najít firmu, která přehrady kolem polorozpadlého
stezku vybuduje. S úpravami terénu hotelu Zlechov se dlouhodobě
by se mělo začít už letos. Projekt nachází v dosti neutěšeném
totiž musí být hotový nejpozději do stavu. Původní projekt počítal

Plumlov, Mostkovice/mls

s tím, že stezka povede kolem
celé přehrady. Nakonec se však
muselo sáhnout k finančně méně
náročné variantě. Stav kolem
Zlechova se tedy zřejmě hned tak
nezlepší. „S opravou cesty kolem
Zlechova počítáme. Finančně si ji
ale nemůžeme dovolit, je to tedy
otázka několika příštích let. Nejdřív
budeme muset zaplatit všechny
projekty, které nás čekají a něco
našetřit,“ reagoval Adolf Sušeň.
Jako příklad důležitých investic
starosta uvedl stavbu vodovodu
a kanalizace v místních částech
Žárovice a Soběsuky. „I s tím bychom chtěli začít letos. Přitom
celkové odhadované náklady na
tuto akci jsou dvaapadesát milionů
korun. Samozřejmě že podstatnou
část pokryjí dotace, ale i tak to bude
velký nápor na náš rozpočet,“ dodal
Sušeň.
Kromě toho město Plumlov nedávno do svého vlastnictví získalo
i celý autokemp Žralok. A ani ten
se bez dalších peněz zřejmě neobejde. Na druhou stranu nová cesta by
i jemu mohla výrazně pomoci...

Stezka přes Mostkovice
se konečně rýsuje
Ještě déle než o stezce kolem
přehrady se mluví o tom, že
by bruslaři jednou mohli dojet
z Prostějova až na plumlovskou
přehradu. Prostějov už má svůj

Rodiče s dětmi se neměli šanci ani chvíli nudit

Stínava/mls - O tom, že i na malé
vesnici si mohou rodiče s dětmi
užít velkou legraci, všechny
totálně přesvědčil sobotní karneval, který se konal v obecním
domě ve Stínavě. Z okolních lesů,
vod, strání i prérií sem dorazily
nejrozmanitější pohádkové bytosti,
které se společně se svými rodiči utkaly v několika hravých soutěžích.
U toho přece Večerník nemohl
chybět...
„Vůbec mně to nedošlo. Celou dobu
jsem si myslela, že jsou to supi!“
komentovala s úsměvem jedna ze
stínavských maminek pantomimické
vystoupení rodičovského páru, který
dostal za úkol předvést hlavní hrdiny
večerníčku Kosí bratři. Nutno říci,
že při této úvodní soutěži pohádkové
Tudy povede. Nová stezka ve směru od Plumlova do Mostkovic bude lemovat levý břeh přehrady a bruslaři
bytosti opravdu „klamaly tělem“.
tak profrčí i kolem pláže u Valáška.
Foto: Martin Zaoral
Kosí bratři se například slétli na Makovou panenku, ve Sněhurce vystudíl dokončený. Nově vybudovaná dit, že chystáme projekt, který společně s čistou plumlovskou poval pravý nefalšovaný kovboj a na
stezka vedoucí od stájí Cavalo by měl být letos v dubnu hotový. přehradou oživilo hospodaření oživování Šípkové Růženky se podíkolem lesoparku Hloučela končí u Kudy cesta přesně povede, to obecního kempu a pomohlo míst- leli hned dva malí čarodějové.
Tiché na hranicích katastru s Most- zatím ale není zcela jasné. Bude ním podnikatelům nabízejícím
kovicemi. Zde se vše zastavilo. hodně záležet na jednání s ma- občerstvení.
Dočkají se cyklisté a bruslaři jiteli ohledně výkupu pozemků.
pokračování až na přehradu? Také Rádi bychom se však vyhnuli
Na bruslích až do Plumlova
tomu, aby stezka kopírovala
zde se věci pohnuly kupředu...
„Prioritou pro nás donedávna rušnou prostějovskou ulici. Na novou stezku Mostkovicemi si
byla oprava cest přímo v obci. Chceme, aby vedla klidnějšími přesto všechno ještě nějaký ten rok
To nejnutnější se nám však už částmi Mostkovic. Až budeme asi počkáme. Až bude hotová, pak
podařilo. Od loňského podzimu mít projekt hotový, pustíme se do zdatnějším sportovcům nebude nic
jsme se tedy mohli zaměřit na hledání financí,“ sdělil Večerníku bránit v tom, aby si v Prostějově
přípravu nové stezky pro cyklisty dobrou zprávu starosta Mostkovic obuli brusle a do hodinky už seděli
a bruslaře, která naváže na tu Jaroslav Peška, který zdůraznil, v Plumlově na obědě. Pokud se
prostějovskou. A mohu prozra- že vybudování nové stezky by tedy cestou nezastaví někde jinde...

Uplynulou sobotu se rodiče s dětmi
ve Stínavě prostě vyřádili. Po pohádkové pantomimě se utkali ve
skládání trojhlavého draka na čas,
vysvobozovali princeznu, tancovali
s nafukovacím balonkem a nakonec
prokázali svoji znalost všech sedmi
trpaslíků. „Všichni přítomní mohou
anonymně dát hlas nejkrásnější masce. Poprosila bych vás, abyste nehlasovali pro sebe, jako to dělají naši
politici, ale abyste si vybrali nějakou
jinou masku, která vás zaujala,“ vyzvala všechny moderátorka a organizátorka hravého odpoledne Helena
Frýdová, která měla celé dění pevně
na
v režii. Díky tomu jednotlivé soutěže
video rnikpv.cz
e
pěkně odsýpaly a děti, ba ani dospělí,
c
.ve
neměli šanci se ani chvilku nudit.
www
Akci pořádal spolek Stínaváček
sdružující místní ženy. Ty často
Společné foto. Pohádkové bytosti soutěžily v klání o nejkrásnější masku. Zvolit mezi nimi tu NEJ bylo ještě
společně se svými ratolestmi a
těžší, než vybrat komu dát hlas v parlamentních volbách...
Foto: Martin Zaoral
někdy i partnery pořádají výlety
do blízkého i vzdáleného okolí, akce. „Schází se přibližně jednou za všechny pozval i na nadcházející Po něm bude následovat maškarní
ručně vyrábí originální ozdoby dva týdny,“ potvrdil Večerníku sta- masopustní průvod. Ten Stínavou zábava, př níž na harmoniku zahraje
a dárky či pořádají další hravé rosta Stínavy Pavel Bokůvka, který projde už tuto sobotu od 14.00 hodin. Karel Lužný.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

jak se dá změnit v pohádkovou bytost...

3x foto: Martin Zaoral

ní, a to na amphetamin. Řidič se přiznal,
že předcházejícího dne alkohol i drogy
užil. Při šetření muži zákona navíc zjistili,
že mladý muž má vysloveny hned čtyři
platné zákazy řízení všech motorových
vozidel. Až do září roku 2015 nesmí usednout za volant,“ dodala s hrůzou v obličeji
mluvčí krajské policie.
Policisté mu na místě další jízdu zakázali
a ještě v průběhu úterý mu ve zkráceném
přípravném řízení sdělili podezření ze
spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, za který
mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Na místě smrtelné nehody vznikne přechod
Příčiny předvánoční tragédie v Konici stále nejsou známy

Konice/mls - Krátce po tradičním vánočním ohňostroji došlo koncem loňského
roku v Konici k tragické nehodě. Řidič
Toyoty Rav na silnici ve směru na Jesenec srazil třiasedmdesátiletou ženu, která svým těžkým zraněním po převozu do
nemocnice podlehla. Na místě tragédie
by v budoucnu měl vzniknout přechod
pro chodce. Chodník tu však zřejmě
hned tak neopraví...
Příčiny tragické nehody v Husově ulici
v Konici nejsou ani po více jak dvou měsících známy. „Nehoda je stále v prověřování.
Vzhledem k jeho náročnosti byly vyžádány
znalecké posudky, jejichž zpracování bude
trvat ještě v řádu několika týdnů,“ reagovala na náš dotaz v závěru uplynulého týdne
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Z uvedeného tudíž vyplývá, že dosud
nebylo rozhodnuto, zda bude řidiči sděle-

Bez opravy. Chodník v konické Husově
ulici se v místech, kde došlo ke smrtelné
nehodě, nachází opravdu v hodně katastrofálním stavu.
Foto: Martin Zaoral
no obvinění z těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti.
Po tragédii se některé věci ale přece jen
pravděpodobně změní. Na místě, kde k ní
došlo, by v budoucnu měl vzniknout přechod pro chodce. „Po vyšetřování nehody

jsme ze strany policie dostali podnět, aby
v Husově ulici vznikly dva přechody pro
chodce. Jeden z nich měl být u benzínové
pumpy, kde došlo k smrtelné nehodě, druhý
v blízkosti sportovního areálu. Dopravní inspektorát doporučil vznik pouze toho prvního. Druhý zamítl s tím, že by se nacházel za
ostrou zatáčkou, kde by řidiči neměli šanci chodce včas vidět. O tom, zda přechod
v Husově ulici skutečně vznikne, rozhodne
ale až rada města,“ potvrdil Večerníku Roman Bečvář z konického odboru dopravy.
Zajímali jsme se také o možnou opravu
chodníku v Husově ulici, jehož stav je
skutečně katastrofální. „Určitě není ideální, nicméně nějaký prostor pro chodce
tam je. Případnou rekonstrukci komplikuje
fakt, že chodník vede na pozemcích patřících Olomouckému kraji. Vše je tedy opět
otázkou dalších jednání,“ reagoval v tomto
případě Bečvář.

UŽ SE BLÍŽÍ! Hanácké „ostatke“ rozjaří vesnice

Prostějovsko/mls - Průvody masek vyrazí již tuto sobotu hned v několika obcích
prostějovského regionu. Večer se v nich
následně budou konat ostatkové merendy. Nadcházející víkend masopustní veselí
ovládne například Pivín, Víceměřice, Přemyslovice, Březsko, Slatinky či Ptení.
Ostatkový průvod, spojený se čtyřdenní zábavou, plánují mimo jiné v Pivíně. „Začínáme
v sobotu prvního března ráno v deset hodin
průvodem maškar po dědině, pokračujeme
večer od devatenácti hodin na sále s panem
stárkem, paní stárkovou, písařem a kopaři! Připraveny budou scénky, hudba, tanec i občer-

stvení. Zahraje nám Romantika s Romanem
Pytlíkem Doleželem,“ pozval všechny Jiří
Vrba z divadelní společnosti Větřák. Čtyřdenní oslavy v Pivíně vyvrcholí v úterý půlnočním
pochováním basy Barborky.
Kromě Pivína se na masopustní veselí mohou těšit lidé z řady dalších obcí v regionu.
Například ve Víceměřicích průvod masek na
cestu obcí vyrazí již v 9.00 hodin. Basu pak
místní pochovají v úterý v hospodě v Bloudníku. Ve stejnou dobu se dají do pohybu také
maškary ve Slatinkách. Večerní merenda se
bude v této malé obci konat přímo na sále
obecního úřadu.

Ostatkové průvody s půlnočním pochováváním basy propojí v sobotu také
v Přemyslovicích či v Březsku. Na
Ostatkový maškarní ples zvou také hasiči ze Ptení. Akce se bude konat v sobotu
1. března od 20.00 hodin v místní sokolovně, k tanci a poslechu zahraje skupina
E.S.O. Masky budou mít vstup zdarma.
Hned po úklidu na ples naváže nedělní
dětský karneval, který v sokolovně proběhne od 14.30 hodin.
Masopustem (po hanácku ostatke) by
mělo začít období čtyřicetidenního půstu,
který skončí až po Velikonocích.

léčení nebyla upřesněna. „U řidiče policisté provedli dechovou
zkoušku a naměřili mu 1,13 promile alkoholu v dechu. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz. Při šetření
nehody policisté navíc zjistili opotřebení pneumatik pod přípustnou
mez,“ dodala Irena Urbánková
s tím, že hmotná škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc korun.

Ujíždějícího PIRÁTA SILNIC

dopadli v Mostkovicích

Mostkovice/mik - Minulé úterý
18. února krátce před druhou
hodinou ranní prováděli policisté kontrolu vozidel v křižovatce
silnic ve směru od Plumlovské
na Mostkovice a Smržice. Jeden
z šoférů jim však začal ujíždět.
A měl proč!
„Policisté předepsaným způsobem zastavovali i vozidlo Volkswagen Vento. Jeho řidič však na
znamení k zastavení nereagoval
a začal hlídce ujíždět směrem do
Mostkovic. Policisté se za ním
vydali. Vozidlo zastavilo na Stichovské ulici a muži zákona řidiče

zkontrolovali. Zjistili, že třiadvacetiletý muž má příslušným úřadem vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do května
2014. Na místě mu další jízdu
zakázali,“ popsala Večerníku krátkou honičku za řidičem, který měl
co tajit, Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Mladý šofér je nyní podezřelý
ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

sliby ale neplnil...

Důvod? Alkohol, drogy a navíc čtyři zákazy řízení!
toval ani dopravní značení Stůj, dej přednost
v jízdě v křižovatce na ulici Vyškovské a
ujížděl na náměstí Děkana Kvapila. Tady
vozidlo zastavil a hodlal ho opustit, policisté
jej ale bleskurychle zadrželi,“ popsala Večerníku honičku jako z filmu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté u čtyřiadvacetiletého muže z
Prostějovska provedli dechovou zkoušku
na alkohol, která byla pozitivní, a naměřili
mu 0,20 promile alkoholu v dechu. „Následně u něj provedli i test na omamné a
psychotropní látky, který byl také pozitiv-

ho stromu. Po dopravní nehodě se
spolujezdec ze zadního sedadla dostal ven, řidiče a jeho spolujezdce
z předního sedadla museli z vozu
vyprostit hasiči,“ popsala karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Všichni byli převezeni do nemocnice na ošetření. Přesná doba

Vybíral peníze,

POLICEJNÍ HONIČKA v Nezamyslicích
Tištín, Nezamyslice/mik - V úterý 18.
února krátce po půl deváté ráno si němčická policejní hlídka projíždějící silnicí
mezi Tištínem a Nezamyslicemi všimla
vozidla Škoda Favorit, jehož řidič neměl
rozsvícená světla. Z následné kontroly
bylo zjištěno, že šofér staré škodovky
nemá za volantem vůbec co pohledávat
a měl by si raději sám nafackovat!
„Policisté chtěli řidiče zkontrolovat a tak ho
předepsaným způsobem nedaleko zemědělského družstva vyzvali k zastavení. Řidič
však na výzvu nereagoval a zvýšenou rychlostí pokračoval do Nezamyslic. Nerespek-

Tady šlo o život. Opilý řidič této škodovky měl po nárazu auta do stromu,
stejně jako další dva lidé z posádky, z pekla štěstí.
Foto: Policie ČR

Večerníčkovi jdou na draka. Rodina, jejichž maskotem Kosí bratři u panenky. Sourozenci ze slavného Večer- Sněhurka a sedm kovbojů. Tento pár dostala za úkol
pantomimicky ztvárnit pohádku o Sněhurce.
se stal chlapec s papírovou čepicí na hlavě, se právě pus- níčku zrovna přilétli sezobnout Makovou panenku.
tila do skládání trojhlavé saně.

pokračuje nový seriál - ROZHOVORY S OPOZIčNÍMI ZASTUPITELI
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již v pěti číslech lipovský zastupitel Koudelka, R. Krč ze Stražiska, držovický
Večerníku, dostali po starostech jednotlivých obcí prostor i J. Martinek, J.Zatloukal z Němčic nad Hanou i M. Otruba z
jejich opoziční zastupitelé. K dění ve své obci již promluvili Plumlova, dnes dostal slovo Jakub Haluza z Výšovic.

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.

Prostějovsko/mik - Prostějovští kriminalisté zahájili minulé pondělí trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání trestného činu podvodu.
„Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit tím, že si začátkem roku
2012 půjčil od pětatřicetiletého muže z Prostějovska pětatřicet tisíc korun,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouckého kraje.
V únoru téhož roku měl pak od dalších poškozených, tentokrát od manželského páru, převzít částku padesát tisíc korun a provést stavební práce na základě smlouvy o díle. Tyto práce měl uskutečnit do konce října
2012. Do dnešního dne však žádné peníze nevrátil a žádné stavební
úpravy neprovedl,“ dodala k jeho dalším činům.
Obviněný si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. V případě
prokázání viny a odsouzení mu hrozí za přečin podvodu trest odnětí
svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Exkluzivní interview se zastupitelem Výšovic Jakubem Haluzou

„Velký problém vidím v tom, že se obec nesnaží budovat stavební místa...“
Výšovice - Před necelými čtyřmi roky byl do zastupitelstva
Výšovic zvolen učitel prostějovského Gymnázia Jiřího
Wolkera Jakub Haluza (na snímku). Do vedení obce, které
se za posledních dvacet let téměř nezměnilo, přišel člověk
s novým pohledem na věc, který se snaží hledat novou
inspiraci v rozvoji vedlejších vesnic. „Velký problém vidím v
tom, že obec nabízí málo stavebních parcel. Ty, které jsou
k mání, navíc provází velký střet zájmů,“ zdůraznil mimo
jiné Jakub Haluza. A co dále prozradil v rámci exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, který je dalším v řadě dlouhodobého seriálu s opozičními zastupiteli?
Martin Zaoral
V čem osobně vidíte hlavní
problémy Výšovic?
„Podle mě zde neexistuje kolektivně
přijatá koncepce rozvoje naší obce.
Vedení se po dvacet let nezměnilo
a už delší dobu chybí zapálenost i
větší chuť k práci na nových věcech,
kterou lze vidět v okolních obcích.
Právě s nimi se musíme srovnávat
a měřit, myslím v tom dobrém slova
smyslu...“
y
Jak tedy hodnotíte dosavadní práci zastupitelstva
obce?
„Ale celkem kladně...(úsměv)
Konečně vedeme dialog, dáváme
vedení obce podněty a hledáme
řešení věcí, které naše občany
trápí. Současná legislativa však
dává zastupitelstvu velmi málo
pravomocí, naopak starosta je na

potenciální stavebníky územní plán
spíše omezil, než jim vyšel vstříc.
Současnou nabídku stavebních
parcel ve Výšovicích navíc provází
velký
ý střet zájmů.“
Co lze zlepšit hned a co je na
dlouhodobější práci?
„Podle mě by to měla být již zmíněná
organizace práce, její kontrola a
evidence majetku. Jmenované věci
jdou změnit ihned a nestojí žádné
peníze, ale jen trochu úsilí. Co lze
začít vylepšovat v nejbližší době
je vzhled obce. Čeká nás rekontak malé obci téměř ´neomezeným strukce vozovky, což úzce souvisí
vládcem´. Mohu vyjmenovat spou- s postupnou změnou samotné obce
stu věcí, které se navrhnou, většina a jejího okolí. Dlouhodobější je
zastupitelů je pro, ale je jen na vůli pak změna územního plánu, aby
starosty, aby dal dané věci do po- byl nakloněn rozvoji jako celku, ne
Foto: archiv Jakuba Haluzy
hybu.“
y
pouze vybraným jedincům. Velký
K čemu máte hlavní
výhrady?
„Když jsem se před třemi a půl
rokem stal zastupitelem, bylo mých
výhrad snad méně než dnes. Ze
současného úhlu pohledu byly spíš
povrchní. Teď když vidím více
do fungování obce, tak si myslím,
že vše začíná hned u drobností,
jako je organizace práce, evidence
majetku a nakládání s ním. Velký
problém vidím například v tom, že Výšovický zastupitel JAKUB HALUZA o tom,
se obec nesnaží budovat stavební jak hodnotí komunikaci vedení obce s občany
místa. Když se podívám do sousedních vesnic, tak se často sami snaží problém také vidím v obrovské opravdu dlouhodobá a nákladná inpozemky vykupovat, rozparcelovat nemovitosti, kterou obec vlastní a to vestice, která čeká na zastupitelstva
a prodat. Ve Výšovicích některé v zámku i přilehlém parku. To bude na dlouhou dobu dopředu...“

„Musí se zlepšit, ať už po stránce
informovanosti, tak po stránce lidské.
Řada občanů se nespokojí s vtipem
a humorem starosty, jelikož chtějí
a potřebují svůj problém vyřešit....“

Současný starosta Ladislav
Okleštěk byl koncem
loňského roku zvolen poslancem za
hnutí ANO. Svoji funkci vykonává
jako takzvaný neuvolněný starosta? Jak tuto situaci vnímáte?
„Ano, máte pravdu, současný starosta
je poslancem parlamentu České republiky. Skutečnost, že opět pracuje
jako neuvolněný starosta, mě celkem
zaskočila. Veřejně jsem již kritizoval,
že se mu uvolněná funkce za téměř
pětatřicet tisíc korun stala na tři roky
jakousi ´trafikou´. Nyní ji nepotřebuje,
tak je opět starostou neuvolněným.
Nechci však kritizovat uvolněnost
či neuvolněnost starosty, důležitá je
podle mě ta vzdálenost. Cestovat
dvěstěpadesát kilometrů z Prahy do
naší obce je dosti velké sousto. Jako
zastupitelé máme pravidelné měsíční
schůzky, kterých se už bohužel
pan Okleštěk nemůže účastnit.
Nepomohlo ani to, že se schůzky
přesunuly na pondělí, kdy má pan
Okleštěk svůj poslanecký den na
práci v Olomouckém kraji. Schůzky
tedy probíhají bez něj a myslím, že
bych se s většinou zastupitelů shodl
na jejich přátelštějším duchu, v
nichž se nesly. Vyřešila se řada provozních věcí, za což patří díky místostarostovi Štěpánkovi, který slova
zastupitelů bere vážně. Úkoly, které
padly na lednové schůzce, byly
do měsíce vyřešeny. Takže bych
ironicky řekl, že vidím angažmá

pana Oklešťka ve sněmovně i jako
pozitivum
pro obec...“
p
Myslíte, že obec hospodaří
hospodárně? Pokud ne,
proč? A máte nějaký konkrétní
případ, kdy došlo ke špatnému
využití obecních peněz?
„V každém zaměstnání musí být vidět
odvedená práce. Když se ohlédnu za
posledním obdobím, nevidím kromě
finanční zátěže pro obec přínos ve
funkci uvolněného starosty a musím
konstatovat, že bylo nehospodárné mít
uvolněného starostu, za kterým nebyla vidět odvedená práce. Na to bych
navázal s efektivitou práce obecních
zaměstnanců, kteří jsou terčem mé
kritiky již delší dobu. Jinak v loňském
roce obec využila možnosti zaměstnat
spoluobčany z úřadu práce, kdy sice
peníze nešly z obecního rozpočtu, ale
dostával jsem opakovaně otázky ve
smyslu, kdo tyto zaměstnance vede a
proč nepracují na tom či onom... Vše
bohužel souvisí s tím, že pravomoc
má pouze starosta obce. Nelíbí se mi
také pohledávky, které má obec za
svými nájemníky. Řada z nich platí
celá léta poctivě, ale jsou jedinci,
kteří stojí za dluhem ve výši jedné
desetiny rozpočtu obce. Jedná se o
stotisícové částky.“
Jak tudíž hodnotíte komunikaci vedení obce s občany?
„Komunikace se musí zlepšit, ať už
po stránce informovanosti vůbec, tak

po stránce lidské. Řada občanů se nespokojí s vtipem a humorem starosty,
jelikož chtějí svůj problém opravdu
vyřešit. Na tak malé obci nemůže
fungovat obecní úřad jako ÚŘAD,
ale občané k němu musí mít důvěru,
nesmí to být pouze instituce. Musí se
jednat o místo, kam mohou lidé zajít
pro radu, pro pomoc k řešení svých
problémů. Komunikovat lépe by
měl obecní úřad i v otázce velkých
projektů. V dubnu se má započít
s velkou investiční akcí, která se
dotkne celé obce, ať se bude jednat
o opravu vozovky, či budování nové
dešťové kanalizace. Doposud nevím
o tom, že by se občané mohli k těmto
projektům na nějakém společném
setkání vyjádřit, konzultovat je
a připomínkovat,
což je škoda.“
p p
Co se naopak ve Výšovicích
daří a co byste rád podporoval i nadále?
„Velkým úspěchem bylo vyjednání již zmíněné nové komunikace. Spouštěcím mechanismem
byla petice pár jedinců v obci. A po
letech slibů ze všech stran snad dojde
k jejich realizaci. Dále se daří podporovat dva spolky, které se starají
o kulturní a sportovní vyžití v obci,
což vidím jako velký klad, a jistě
by byla škoda od toho upouštět.
Započalo se s rekonstrukcí chodníků,
kterou je třeba dotáhnout do samého
konce a chodníky tedy dokončit ve
zbývajících částech obce.“

Kultura v Prostějově a okolí...
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zámku jsou
V konickém ané“ obrazy
mak
k vidění „pro alias Grega
p
Jiřího Gre la

Poslední leč prověřila taneční schopnosti

nejen pánů a dam v zeleném

Prostějov/peh - Tanečníci, kteří
si v sobotu večer políčili na
příjemnou plesovou zábavu,
vyrazili do prostějovského
Národního domu na POSLEDNÍ LEČ, už tradičně pořádanou
plumlovskou divizí Vojenských
lesů a statků. Na tanečním parketu si při letošní myslivecké
zábavě zatančily téměř čtyři
stovky plesových hostí!
Že jde o mysliveckou veselici
bylo jasné nejen podle temně
zelených uniforem zaměstnanců
VSL a dam s překrásnými
šperky, ale i tradičně zdobených
pálenými grandlemi, které patří
k myslivosti už od nepaměti.
Vnitřní prostory Národního domu
provonělo jehličí a především
vůně zvěřinových lahůdek.
Ples zahájilo tradiční halali
v podání trubačů VSL a hosté se
následně mohli dle libosti bavit

v kavárně Národního domu, kde
se představilo Duo Pištěk, v restauraci si přišli na své příznivci cimbálové muziky a v přednáškovém
sále hrála k tanci i poslechu jako
vždy výborná kapela Romantica, která na Poslední leč přilákala
i manžele Novákovi. „S kapelou
kdysi hráli i moje sestra a švagr,
tak jsme si přišli poslechnout,
jestli jim to pořád hraje tak dobře,“
usmívala se mužská polovina
z páru, která spolu s manželkou
za sezónu navštíví až šest plesů
a mají tak s čím srovnávat.„Na
ples chodíme pravidelně a rádi,
můj manžel je totiž myslivec,“
prozradila s úsměvem také
Eliška Hřivňáková, která na plese
předvedla krásnou sadu grandlových šperků.
Ani na mysliveckém plese
nemohla chybět bohatá tombola, a co by to bylo za oslavu

Tanec trochu jinak. Se svým tanečním vystoupením se plesovým hostům pochlubily žačky prostějovské taneční školy Pirouette.
Foto: Petra Hežová
uplynulé lovecké sezóny, kdyby
stěžejní roli v téhle plesové loterii nehrála zvěřina? Hlavní
cenou byl odstřel jelena, druhou
odstřel srnce, ale vyhrát se dal
i špalek dřeva nebo pytel šišek.
Takže, pokud si už teď připravujete
plány na další plesovou sezónu

a současně se vám sbíhají sliny
při pomyšlení na zvěřinové hody,
rozhodně si zaznačte do kalendáře
datum 28. února 2015, kdy se bude
konat další myslivecká veselice se
vším, co k ní patří a jako už tradičně
pod patronátem Vojenských lesů
a statků plumlovské divize.

jaak pleesajíí myyslivvci ...

Má svůj vyhraněný vkus. Jiří Grepl a jeho portréty žen vystavené na zámku v Konici. Z obrazů je patrné,
že se mu líbí zejména krásky s havraními vlasy a uhrančivým pohledem.
Foto: Martin Zaoral

3x foto: Petra Hežová

Přes den maká na myčce v jedné prostějovské firmě, po směně
tráví dlouhé hodiny s tužkou, nůžkami a sprejem v ruce. Na dílech
pětadvacetiletého mladíka Jiřího Grepla alias Grega je patrná autorova
nevšední posedlost, preciznost i trpělivost. Díky internetu slaví první
úspěchy po celém světě. Nyní se talentovaný ý výtvarník rozhodl svá díla
ukázat i lidem, k nimž by se normálně nedostaly. Od čtvrtku uplynulého
týdne jsou k vidění na jeho vůbec první výstavě v prostorách konického
zámku. Večerník byl přítomen jejímu slavnostnímu zahájení.
Konice/mls
Jiří Grepl pochází z Brodku
u Konice. Kromě nesporného talentu má velký přehled
o současných trendech ve světovém výtvarném umění. To
často vzniká přímo na ulici a
inspiruje se životem v přelidněných světových metropolích.
Kdo by však v „Gregovi“ viděl
„grafiťáka“ čmárajícího v noci
narychlo klikyháky po zdech
nebo vlacích, ten by se hodně spletl. „Všechno dělám ve
svém ateliéru v Hrochově. Můj
poslední velkoplošný obraz
zachycuje život na newyorské
ulici. Makal jsem na něm asi
dva měsíce, každý den tak po
čtyřech pěti hodinách. Když
pak vidím, co u nás lidé čmárají po domech, tak si říkám,
velká škoda těch baráků,“ hodnotí Jiří Grepl tvorbu některých
pouličních „rádoby-umělců“.
„Pouliční“ styl malování souvisí s jeho dřívějšími koníčky,
kterými odmalička byla jízda
na skateboardu a hip-hopová
muzika. Jako DJ svého času
vystupoval i v prostějovském
klubu Apollo 13. „Malovat
jsem začínal někdy v osmé

třídě, kdy jsme si s kámošema
začali stříkat různé obrázky na
skateboardy. Nejdřív jsem si
vytvořil šablonu, tu pak vyřezal
nebo vystřihl a postříkal sprejem. Této technice se věnuji už
dvanáctým rokem. Za tu dobu
jsem se v ní ale dost posunul.
Na jeden obraz tak dělám až
sedm šablon. Jinak to ale najde. Vždy jsem srovnával svoje
obrazy s tím nejlepším, co ve
světě vzniká. Proto je mi jasné,
že mám pořád jít kam dál,“ uvědomuje si zapálený malíř.
Výstava v konickém zámku
představuje přibližně polovinu všech jeho děl. Kromě
ulic velkoměst na nich najdeme také typické industriální
motivy jako pouliční lampy
či dráty vysokého napětí. Na
první pohled pak zaujmou také
stylizované portréty dívek s havraními vlasy a uhrančivým
pohledem. Součástí expozice
je i ukázka toho, jak takový
obraz vzniká. Proces je tu
„rozfázován“ do celkem šesti
částí. Při každé z nich je třeba
nakreslit a vystřihnout jednu
šablonu, která je základem pro
tvorbu jedné barevné vrstvy
výsledného obrazu.

Jiří Grepl je rád, že díky výstavě dostal své obrazy z hrochovského ateliéru ven mezi
lidi. Už nyní však spřádá další plány. „Ve své další tvorbě
bych se chtěl zase posunout
o něco dál. V poslední době
mě hodně zaujala díla Davida Walkera. Způsob, jakým
pracuje s barvou, mě doslova
fascinuje. Mám v hlavě mnoho
nápadů, ale jejich realizace zabere spoustu času. Navíc bych
potřeboval zapracovat i na propagaci. Člověk může dělat sebelepší věci, ale když se o nich
moc neví, je to tak trošku k ničemu. Přitom jenom za barvy
jsem loni utratil kolem osmdesáti tisíc korun. A to nepočítám
další náklady a už vůbec strávený čas. Nikam se ale zatím
neženu, myslím, že výstava
v Konici je pro mě dobrý začátek,“ uzavírá svoji zpověď pro
Večerník Jiří Grepl.
Jeho obrazy budou v konickém zámku umístěny až do
14. března. Vidět je můžete
každý všední den od 9.00 do
12.00 a od 13.00 do 15.00
hodin. Gregova díla také najdete na webových stránkách
www.streetartgreg.cz,

Halali. Tradiční fanfára na počest padlé zvěři zazněla v podání trubačů Vojenských lesů
a statků plumlovské divize zahájila plesovou
„Poslední leč“.

Myslivecká paráda. Kančí gulášek nebo
křehkou srnčí kýtu mohli v sobotu večer v
Národním domě ochutnat hosté mysliveckého plesu.

Potěcha pro oko i žaludek. Tančilo se jako
ostatně na každém plese. Na tomhle ale byla originálním doplňkem vůně jehličí a hlavně možnost
pochutnat si na některé ze zvěřinových lahůdek.

Cena Olomouckého kraje: dvě trofeje do Prostějova!

Prostějov/red - Tak to je úspěch!
Ze sedmičky nominací se hned
dvě přetavily v zisk některé z trofejí v anketě Cena Olomouckého
kraje. „Výjimečným počinem
roku v oblasti umění“ se stala
Společnost Historia, TF Studio-Tomáš Fraus a cine4net za vytvoření dokumentárního filmu
Historia. Druhým úspěšným želízkem v ohni byl fotograf Karel
Novák, který se stává nositelem
„Ceny hejtmana za výjimečný
počin v oblasti kultury“, a to za
úspěšnou účast na prestižních
výstavách v roce 2013. Obě nominace schválilo Zastupitelstvo
Olomouckého kraje.
„Mám ohromnou radost. Především proto, že se v závěru mého
funkčního období coby předsedkyně kulturní komise poprvé
podařilo uspět se dvěma nomina-

cemi. Za to bych chtěla moc poděkovat Josefu Augustinovi, který
má nemalý podíl na získání těchto
dvou ocenění,“ poznamenala Milada Sokolová, radní a předsedkyně Kulturní komise statutárního
města Prostějov.
„I já mám velkou radost, ale poděkování a ocenění patří především
tvůrcům dokumentu a scénáristovi Ondřeji Sovíkovi,“ vzkázala
zakladatelka Historie Eva Suchánková. „Vůbec jsem to nečekal,“
přiznal Karel Novák. „Musím se
ale přiznat, že mám radost. Jsem
rád, že po tolika letech práce někdo uznal, že to umím,“ dodal
úspěšný fotograf.
Pro svého favorita můžete také
hlasovat v kategorii „Cena veřejnosti Olomouckého kraje“! Více
se dočtete na straně 15 dnešního
vydání.

Foto: spolku Historia

rozhovvorr se zaajím
mavoou ossobnosstíí...

Foto: Karel Novák

Richard Krajčo: „Chceme dojít na fotbalové stadiony...“
Úspěšný prostějovský návrat skupiny Kryštof po dvanácti
cti letech

Prostějov - Kapela Kryštof natřískala předminulou
sobotu Společenský dům nadšenými fanoušky, které
v průběhu koncertu zasypávala skvělými songy, barevnými konfetami, nafukovacími balonky a do rukou jedné
ze šťastných fanynek dokonce letěla i mikina Richarda
Krajča. A právě frontmana kapely jsme odchytili na exkluzivní rozhovor, speciálně pro fanoušky skupiny Kryštof
a čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...
Petra Hežová
U nás v Prostějově jste
nehráli poprvé, že?
„Tady jsme moc nevystupovali,
asi jenom dvakrát. Je to už takových dvanáct let. Člověk si ta
menší města prostě pamatuje...
(úsměv).“
Máte při turné vůbec čas
prohlédnout si navštívená města?
„Přiznám se, že nemáme. Například před tímto prostějovským koncertem jsme hráli
v Olomouci a v ještě kolem
oběda jsme byli v olomoucké
fakultní nemocnici na oddělení
hematologie a onkologie, takže
jsme do Prostějova přijeli až na
zvukovou zkoušku.“

Můžete našim čtenářům
svůj dobročinný projekt
trochu přiblížit?
„To bylo takové společné rozhodnutí nás a fanoušků.. (úsměv) My
jsme se totiž loni rozhodli, dát svým
příznivcům takový předvánoční dárek za to, že už to s námi nějaký ten
čas táhnou. Měli tak možnost zdarma si stáhnout DVD. Oni nám ale
psali, že nás to stálo spoustu peněz
a je lepší si vždycky koupit originál,
a že si to nechtějí stahovat zadarmo.
Na to jsme ale zase my odpovídali,
že to už by nebyl dárek, kdyby za to
museli platit (smích). Takže jsme po
společné diskuzi na Facebooku vymysleli, že jestli nám chtějí nějaké
peníze dát, tak my je přijmeme, ale
zároveň je věnujeme na konto dětských hematologií...“

Kolik jste na tuhle prospěšnou věc nakonec vybrali?
„Fanoušci nám poslali tři miliony
korun, takže je teď do celkem šesti
nemocnic rozvážíme jako takový
povánoční ‚santovský‘ dárek
(úsměv). No, a při té příležitosti
jim tam vždycky zahrajeme.“
V sobotu proběhlo vyhlášení cen letošního Českého
lva a vy jste byl mezi nominovanými. Jak jste vnímal své šance?
„Přiznám, že jsem to na vítězství
neviděl... (smích) Byla to pro
mě určitě čest, že jsem se dostal
mezi pětici. Ale na předávání
jsem se stejně nemohl dostavit,
protože jsme opět měli koncert.
Jak ovšem říkám, jsem moc rád,
že proběhla alespoň ta nominace,
protože je to asi poslední cena,
která mi ještě chybí ve sbírce,
a o kterou bych stál. Je určitě hezké, když člověk může říct, že byl
na to alespoň nominovaný...“
Vaše sbírka nejrůznějších
ocenění hereckých i hudebních je už opravdu úctyhodná. Které z nich si nejvíc vážíte?

„Asi Thálie, kterou jsem získal loni za roli Dennyho ve hře
Deštivé dny z divadla Ungelt.
A protože jsem byl nominovaný
už dvakrát, přál jsem si, aby to
napotřetí klaplo. Se mnou byl ale
nominovaný ještě Ivan Trojan
a já jsem proto vůbec nepředpokládal, že bych tu šanci mohl proměnit. Takže pro mě to byl velký
šok ten večer, a na tuhle cenu
jsem opravdu pyšný (úsměv)“.
V souvislosti s oceněními
se nemohu nezeptat na
kauzu loňského Českého slavíka. Jak vidíte svou účast v nadcházejících ročnících?
„Neúčastnit se Českého slavíka
v podstatě nejde, odhlásit se nemůžete. Jsou to hlasy fanoušků
a my jsme byli potěšeni, že nám
poslalo hlas nejvíc lidí, což nám
samozřejmě udělalo velkou radost. My jsme na přenosu nebyli,
ani tam nechodíme, protože ta
akce nám není úplně blízká a poslali jsme tam místo nás produkčního, který trofej vyzvedl a přivezl nám do Kutné Hory. Tam jsme
z toho měli velkou radost. Co
se týče té kauzy, která proběhla

s mistrem Řezníkem, tak já myslím, že je to spíš takové úsměvné
a srandovní a že nemá cenu se
k tomu ani víc vyjadřovat...“
Máte za sebou neuvěřitelných dvacet let plných
úspěchů s vaší kapelou. Čeho
byste chtěl ještě dosáhnout
v dalších minimálně dvaceti letech?
„Tak to já nevím, jestli ještě vydržíme hrát dalších dvacet let
(smích). Přece jen už stárneme,
a je to pro nás náročnější a náročnější, takže možná jenom nebudem hrát tolik jako teď. I když
s Inzerátem jsme ty koncerty docela dost zredukovali. Bude ale
záležet hlavně na nás, jaký budem
hrát písně. Já jsem klukům kdysi
dávno, když jsme začínali, slíbil,
že prostě skončíme na těch fotbalových stadionech. Sliby se mají
plnit a my bychom tam opravdu
jednou chtěli dojít! (úsměv).“
Závěrem snad, jak se
vám u nás hrálo?
„My jsme tu vlastně byli naposled asi před dvanácti lety, kdy
sem přišlo asi tři sta lidí, a tak
jsme si říkali, že se sem asi dlou-

ho nevrátíme. Ale dnes bylo vyprodáno, dora
azilo dva tisíce lidí
dorazilo
a bylo vypro
odáno už víc než
vyprodáno
měsíc dopřed
du, takže jsme se
dopředu,
sem těšili, a st
tálo to myslím zato
stálo
Publi
likum bylo skvělý,
(úsměv). Publikum
a tak myslím
m, že to byl tamyslím,
kový hodně ddobrý
obrý comeback po těch dvanácti
letech
h (smích).
(smích).““

Foto: Petra Hežová

Ze života města
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Zastupitele VYDĚSILA účetní uzávěrka magistrátu
Držovice, Manthellan či veřejné finanční podpory? Zapomeňte! Daleko největší prostor k diskuzím zabral minulé úterý 18. února při jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova bod
číslo devět. A bodejť by také ne, když šlo o zásadní materiál směřující ke schválení směrnice
k zabezpečení požadavků na schvalování účetní uzávěrky magistrátu! Problém byl totiž v tom,
že podle novely občanského zákoníku platné od
1. ledna 2014 už jednotliví zastupitelé ručí za správnost této uzávěrky svým vlastním majetkem...
Prostějov/mik
Přítomná veřejnost se ale při
tomto bodu jednání docela divila. V předchozích letech byla
směrnice k vypracování účetní uzávěrky odhlasována všemi zastupiteli bez jakýchkoliv
připomínek během několika
vteřin. Nyní, když podle novely občanského zákoníku už
za důležitá rozhodnutí města
či organizací řízených magistrátem odpovídají zastupitelé
svým majetkem, je to pro ně
jako píchnutí do vosího hnízda!
„Tento materiál určuje podklady pro uzávěrku všech účetních
podkladů, ale je nedopracovaný, a navíc jsme ho obdrželi
pouhých sedm dní před zasedáním zastupitelstva. Vzhledem
k tomu, že nyní za uzávěrku
ručíme svým majetkem, požaduji daleko propracovanější
podklady,“ ozval se jako jeden
z prvních opoziční zastupitel za
KSČM Josef Augustin. „Také já
přemýšlím o tom, že s přihlédnutím k důležitosti tohoto bodu
jednání budeme muset oproti

dosavadním zvyklostem věnovat tomuto materiálu daleko
větší pozornost. I na můj vkus
je sedm dní pro nastudování
podkladů nedostatečný čas,“
přitakal primátor statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák (ČSSD). „Podle směrnice
má zastupitelstvo schválením
účetní uzávěrky města potvrdit,
že účetnictví je vedeno věrně
a poctivě. Na to, abychom si
všechno ověřili, potřebujeme
jednotlivé podklady studovat
minimálně čtrnáct dní. A pak
samozřejmě bych očekával ještě
několikahodinovou diskuzi na
půdě zastupitelstva. Ne každý
jsme ekonomický odborník,
takže ani nechápu, jak můžeme
potvrdit, že účetnictví města je
vedeno věrně a poctivě. Dále
mi vadí, že za účetní uzávěrku
budeme zodpovědní my, zastupitelé. To je přece věcí odborníků, v tomto případě například
auditorů nebo ekonomických
zaměstnanců magistrátu,“ vyjádřil dále své přesvědčení Josef
Augustin, který vzápětí požádal
primátora Pišťáka o reakci na
své připomínky.

„Nebudeme pro směrnici hlasovat,
vždyť teď už ručíme svým majetkem...,“
komentovali vyplašeně politici

Perličky

ze zastupitelstva

Napětí v jednací síni se snažil
zmírnit Radim Carda, vedoucí finančního odboru Magistrátu města Prostějova. „Obavy vás, zastupitelů, plně chápu.
Nicméně směrnice, která se má
dnes schválit, je jen jakousi po„Ano, souhlasím. Podle mého učkou či návodem toho, jak vynázoru tato směrnice o účetní hodnotit účetnictví města a jeho
uzávěrce nám ukládá něco, co je, organizací. Jakmile dojde na
při vší úctě, nad rámec schopností samotné schvalování celé účetněkterých zastupitelů. Je to norma ní uzávěrky, mohou jednotliví
naprosto represivní vůči určité zastupitelé hlasovat proti nebo
Strach o majetek. Prostějovští zastupitelé v úterý velmi dlouho
části zastupitelů, kteří nemají po- se hlasování zdržet,“ nastínil
diskutovali o tom, zda vůbec schvalovat účetní uzávěrku města...
třebné ekonomické vzdělání, a možný postup Radim Carda.
Foto: Michal Kadlec
z části i vzdělání právnické. Navíc „Navíc máme na radnici velice
nikdo z nás nemá dostatečný časo- kvalifikovaného auditora, který Carda nám tady říká, že máme nám schválili něco, s čímž nelze
věřit auditorovi. Ano, věřit mu souhlasit. Proto pojďme apelomůžeme, ale po nás se chce vat na ně a na jejich zdravý roVáclav Šmíd (KSČM): „Dneska mohou
lidé
mnohem více. Jsme to kupodi- zum, aby zákon změnili. Je tady
za kdejakou prkotinu přijít v exekuci o
vu my, kteří bychom za schvá- svazek obcí, svazek statutárních
barák.
A my teď máme ručit majetkem za úče
lení účetní uzávěrky ručili svým měst, takže postupovat můžeme
tnictví
majetkem a nikoliv auditor. A já všichni společně. Například v naměsta? To taky můžeme přijít na žebrotu
nejsem schopen, ani kdybych šem zastupitelstvu máme hned
...!“
si vzal měsíc volna, všechny několik poslanců či senátorů,
vý prostor, aby chodil po jednotli- všem předloží veškeré podklady. účetní podklady prostudovat pojďme s našimi stížnostmi apevých organizacích města, a nahlí- A pokud ten řekne, že je uzá- a říct, že jsou v pořádku! lovat přes ně,“ vyzýval Mačák.
žel do jejich účetnictví, zda v něm věrka v pořádku, mělo by se Dneska mohou lidé za kdejakou Po zhruba půlhodinové vzrujsou všechny potřebné doklady. mu věřit,“ dodal šéf finančního prkotinu přijít v exekuci o barák. šené debatě nakonec zastupiJenomže zákonodárci bohužel ně- odboru. Jenomže ani tato snaha A my teď máme ručit majetkem telé směrnici k zabezpečení
jak rozhodli, a to tak, že za účetní o uklidnění nepadla na úrodnou za účetnictví města? To taky požadavků na schvalování
uzávěrku města jsou zodpovědní půdu. Že by zastupitelé měli můžeme přijít na žebrotu,“ řekl účetní uzávěrky města se skřízastupitelé, a za správnost všech mít přímou odpovědnost za Václav Šmíd za souhlasného pěním zubů schválili. „To
účetních operací ručí svým vlast- účetní uzávěrku města, vyděsilo kývání hlavami většiny prostě- ovšem nemění nic na situaci, že
ním majetkem. Pokud se tento i dalšího opozičního zastupitele jovských komunálních politiků. při schvalování samotné uzávěrzákon nezmění, budou muset do Václava Šmída (KSČM). „Za- Trochu jiný názor na celou věc ky může každý zastupitel vyjádpříštího zastupitelstva kandidovat stupitelstvo města je najednou přednesl radní za ČSSD Alois řit své pochyby nebo ji neschvájen samí milionáři...,“ přidal s iro- pasováno do role schvalujícího Mačák. „Směrnice je jenom lit,“ dodal na závěr prostějovský
nií v hlase první muž magistrátu. orgánu účetní uzávěrky. Pan technická záležitost. Zákonodárci primátor Miroslav Pišťák.

Radní pod palbou

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

REKONSTRUKCE křižovatky V OLOMOUCKÉ už v dubnu?
„Pokud nedojde k průtahům v konkurzu, mělo byy to klapnout,
klapnout,“ míní Alois Mačák

Prostějov - Na úterním jednání zastupitelstva
města se ve více případech jednalo o dopravních
investicích, které Prostějov v tomto roce čekají.
Na podrobnosti o konkrétních a nejdůležitějších
akcích se Večerník v rámci této pravidelné rubriky zeptal radního a prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Aloise Mačáka (na snímku).
Michal Kadlec
Už je definitivně jasno,
kdy začne rekonstrukce
křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici?
„Na Magistrátě města Prostějova nyní probíhá řízení o povolení této stavby. Předpokládáme, že stavební povolení bude
v právní moci nejpozději koncem března tohoto roku. Správa
silnic Olomouckého kraje následně vypíše výběrové řízení
na zhotovitele stavby do konce
února 2014. V případě, že nedojde k průtahům, například
odvolání jednotlivých účastníků, může být stavba připravena
k realizaci ke konci dubna 2014.
Zhotovitel, respektive vybraná
stavební firma, může následně

začít akci realizovat. Společně
se zástupci města Prostějova a
Správy železniční dopravní cesty děláme vše v rámci možností,
abychom tuto důležitou investiční akci co nejdříve dokončili.“
Tato investice ale zřejmě
bude kolidovat s propojením Anenské ulice s jižním
kvadrantem. Nebude to s ohledem na uzavírky v Prostějově
až moc?
„V případě, že bude město Prostějov realizovat akci propojení
Anenské ulice s takzvaným
jižním kvadrantem, budou dopravní opatření koordinována
tak, aby dopad na veřejnost
a účastníky silničního provozu
byl pokud možno minimální.“
V posledních týdnech se
v radě města hodně dis-

kutovalo, zda upřednostnit
rondely na Poděbradově náměstí nebo naopak výstavbu
rondelu na Přikrylově náměstí. Můžeme znát váš názor,
a zda by nešlo zvládnout obě
tyto dopravní investice naráz?
„Realizaci rondelů pro zvýšení
bezpečnosti a zlepšení průjezdnosti křižovatek dlouhodobě
podporuji a jsem jejich příznivcem. Bohužel však nelze nejen
z finančních důvodů zkoordinovat vše tak, aby se stavěly současně. Osobně ale považuji co
nejrychlejší vybudování obou
rondelů za významnou pomoc
při řešení složité dopravní situace v našem městě.“
Jak se vůbec v tuto chvíli
vyvíjí projekt severního
vnějšího obchvatu Prostějova?
„Realizace severního obchvatu
je součástí schválené ´Koncepce
optimalizace a rozvoje silnic II.
a III. třídy na území Olomouckého kraje´. Má stát zhruba čtyřista milionů korun. Dlouhodobě
však řešíme majetkoprávní
vztahy, jejichž dokončení je
velmi komplikováno současnou
legislativou, která je pro doprav-

ném zájmu naní stavby ve veřejném
tručně řečeno,
prosto bezzubá! Stručně
ím o výkupy
jedná se především
pozemků. Pokud vám je majitel
dá, můžete se
dobrovolně neprodá,
ků. V součassoudit i mnoho roků.
nosti se připravujee určitá změna
příslušného zákonaa a snad už
konečně zvítězí zdravý
rozum.“
Minulý týden
den
kal
jste se setkal
iss novým minisntrem dopravy Antonínem Pracha-řem. Můžeme vě-dět, o čem jstee
společně jednali?
sem
„Za pět roků, co jsem
zodpovědný v Olomouckém kraji za
oblast dopravy, jee to
str...
již devátý ministr...
ětší
A to je největší
úskalí všeho. Navázal jsem tudíž na
em
jednání, která jsem
eho
postupně vedl s jeho
klad
předchůdci. Například
lnice
o dokončení dálnice
hlostD1 a výstavbě rychlostní komunikace R/35,

která je právě alternativou této
strategické dálnice, nebo o problematice dopravní obslužnosti. Nemusím zdůrazňovat, že
kvalitní dopravní infrastruktura
a dobře fungující doprava je jedním ze základních předpokladů
ekonomické prosperity kraje
a také našeho města.
Na závěr si dovolím popřát české dopravě lepší časy, její smysluplnou koncepci a kontinuitu.
Bezesporu si to zaslouží
nejen české firmy a zaměstnanci, ale i občané
všech krajů.“

Foto: archiv Večerníku

INZERCE
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PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ
LETADLEM,
BALÓNEM A BUSEM!
PRO
OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte:
582 333 433,
pište:
inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
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Večerník monitoroval základní kolo soutěže Dívka roku 2014

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKA INTERNETU JE Z PROSTĚJOVA!
Čtrnáctiletá Denisa Kopecká zazářila a jako bronzová postoupila na moravské finále

Uplynulou sobotu proběhlo ve Šternberku základní kolo již třináctého ročníku soutěže „Dívka roku
2014“, která se tradičně koná pod patronátem
DDM Šternberk. Téma celého letošního finálového
vystoupení znělo: „IN LOVE“. O bohatý program
v přestávkách mezi jednotlivými disciplínami se mimo jiné postarala i finalistka populární televizní soutěže „Česko hledá SuperStar“, zpěvačka Debbi.
Šternberk, Prostějov/peh berku zářila i jediná zástupkyně
z Prostějova, čtrnáctiletá Denisa
Do regionálního zápolení o titul Kopecká. „Do soutěže mě při„Dívka roku 2014“ se zapojilo hlásila maminka asi v polovině
celkem jedenáct dívek od třinácti loňského roku,“ prozradila Vedo patnácti let a mezi převážně černíku půvabná Prostějovanka.
domácími kráskami ze Štern- „Před samotnou soutěží jsme ab-

Oslnila. Takto by vyrazila na
své první rande Denisa Kopecká. Skutečně?
Foto: archív M. Růžičkové

Hurá do finále. Tři postupující krásky se utkají za pár měsíců v moravském finále soutěže „Dívka roku 201“.

Musely i sportovat. Finalistkám nestačila k účastni jen krásná tvář. Předvést se musely i na tenisovém kurtu.
Foto: archiv soutěže Dívka roku 2014

Na sedmdesát stromečků ozdobí

VELIKONOČNÍ NÁMĚSTÍ!

Prostějov/red - Před nedávnem se Večerník dozvěděl
o aktivitě, která již pomalu,
ale jistě směřuje k Velikonocům. Miladě Sokolové, radní
města Prostějova a předsedkyni Okrašlovacího spolku
se dostaly do rukou fotografie
paní Jany K., která je pořídila ve velikonočním Znojmě.
Nápad se nejen Sokolové,
ale též náměstkyni primátora
a političky Zdravého města
Aleně Raškové natolik zalíbil,
že se jej rozhodly „provést“
i v Prostějově. „Okrašlovací spolek ve spolupráci se Zdravým
městem Prostějovem připravuje
pro děti mateřských škol a žáky
základních škol soutěž ´O nejhezčí velikonoční strom života´.
Přihlášené školy vyzdobí ´své´
připravené ´stromky´ umístěné

Velikonoční centrum. Z těchto snímků je zřejmé, že se máme
v Prostějově před příchodem jara skutečně na co těšit!
Foto: čtenářka
na centrálním prostějovském
náměstí kraslicemi,“ potvrdila
Alena Rašková.
„Obrátila jsem se na Lesy
města Prostějova, jmenovitě
na pana jednatele Vrbu, zda
by pro děti připravil ´holé´
stromečky s označením,

Prostějov/pk - O tom, že koncert
populární zpěvačky Ivety Bartošové, která má do Prostějova
dorazit v první polovině dubna,
může být velmi šťavnatou akcí po
všech stránkách, si již dnes cvrlikají všichni vrabci po střechách
nejen okolních domů. Poslední
akce trojnásobné Zlaté slavice
z let 1986, 1990 a 1991 se totiž staly doslova žní pro bulvární média,
která očekávají jakoukoliv senzaci. Občas dojde na zaškobrtnutí
v textu či nekontrolovatelný pád,
jindy na rvačku Josefa Rychtáře se
Zdeňkem Macurou... Co nastane
v Prostějově?
„Koncert jsme připraveni organizačně zvládnout po všech stránkách.
Samozřejmě bude postaráno i o její
bezpečnost. Iveta se nemá proč bát
přijet do Prostějova,“ svěřil se Večerníku Petr Zlámal, majitel pořádající
agentury HIT TRADE.
Někdejší velká hvězda československé a později české hudební scény,
která uspěla i na televizní obrazovce
a také ve veleúspěšných muziká-

o kterou třídu a školu se jedná.
Souhlasil, tudíž budou pár dnů
před Velikonocemi rozmístěny
na náměstí a děti v jeden den
tyto stromečky ozdobí svými
výtvory. Těšíme se, že bude na
náměstí živo,“ přidala Milada
Sokolová.

lech jako například Dracula, Monte
Christo, Johanka z Arku či Bídníci,
si prožila život plný úspěchů, ale také
neuvěřitelných rozkolů. Iveta Bartošová začala s kariérou v roce 1983,
přičemž po jejím boku stál Petr Sepéši. Na jejich hit „Knoflíky lásky“
se dodnes nezapomnělo. Smrtelná
autonehoda zpěváka z roku 1985
znamenala první Ivetinu pauzu. Po
návratu na scénu se v roce 1987 stala
členkou skupiny Balet. A přicházely
první velké hity a statisíce prodaných
alb, prostě doslova zlatá éra. Na jaře
roku 1993 získala hlavní roli ve filmu
Svatba upírů. To už měla v držení tři
Zlaté slavíky a zdálo se, že sláva Ivety
Bartošové dosahuje nebes. Po porodu
syna Artura, kterého má s Ladislavem
Štaidlem, přijala začátkem roku 1997
nabídku k účinkování v muzikálovém bestselleru Dracula a postupně se
vracela na výsluní české pop music.
Na konci dvacátého století získala za
album „Ve jménu lásky“ platinovou
a dvojplatinovou desku. Nové století
ale pro ni nezačalo šťastně. Skandály v osobním životě ji braly na síle,
energii, penězích a v neposlední řadě
i na popularitě. Vše dospělo k tomu,
že se v roce 2007 už ani neukazovala

solvovaly několik víkendových
soustředění, kde jsme se učily
choreografii, ale také musely
ukázat své dovednosti. Například jsme pod dohledem porotců
vyráběly andílky z pedigu nebo
hrály tenis,“ přiblížila detaily
předcházející samotnému souboji krásy Denisa Kopecká.
V sobotu 22. února dívky ve
Šternberku soutěžily v celkem
čtyřech disciplínách, z nichž
nejvíce obávaný byl individuální rozhovor. „Osobně mě asi
nejvíc zaujala dívka číslo deset,
která na otázku: ´S kým bys
chtěla povečeřet´, odpověděla,

že asi s Karlem Gottem, aby mu
řekla, že už má přestat zpívat
a věnovat se dcerám,“ směje se
divačka Milena Růžičková, která
ale v soutěžním klání držela pěsti
prostějovskému želízku v ohni
Denise Kopecké.
Soutěžící museli před publikem
prokázat své dovednosti i v aerobiku a volné disciplíně, kterou
naprostá většina dívek využila
k prezentaci svého tanečního
umění. Pouze jedna se v rámci
této disciplíny pochlubila svým
pěveckým talentem, a sklidila za
to patřičný ohlas u diváků. Zlatým hřebem večera a současně

nejnáročnější disciplínou byla ale
módní přehlídka. Dívky měly na
přehlídkovém mole předvést
kostým, v němž by vyrazily
na první rande. Tady zazářila
jednoznačně naše prostějovská favoritka Denisa Kopecká,
která zvolila originální růžové
saténové pyžamko japonského stylu, na zádech doplněné
o polštářek ve tvaru srdce s
nápisem: ‚Jen o tobě sním‘!
Na očích měla obrovské růžové
brýle ve tvaru srdíček...
Po slavnostním defilé ve večerních róbách bylo jasno.
Dívka s číslem 9 Dominika

Foto: archív M. Růžičkové

Handlová zvítězila v kategorii Talent, Dívka sympatie
a získala i celkově první místo
v soutěži. Druhou příčku obsadila Dominika Lhotská
a bronz připadl zmíněné zástupkyni z Prostějova, Denise
Kopecké. Ta ale své soupeřky jednoznačně převálcovala
v internetovém hlasování na
Facebooku, kde získala více
než tisícovku ‚lajků‘. Všechny tři finalistky, doplněné ještě
o v pořadí čtvrtou Michaelu
Blažkovou, postupují do „malého finále Moravy“, jehož termín ještě není znám.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... EROTICKÝ PLES! PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou MAMUT AGENCY, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na JUBILEJNÍ X. SPOLEČENSKO-EROTICKÝ PLES. Ten se uskuteční tradičně v Kulturním domě v Jesenci na Prostějovsku,
a to již PŘÍŠTÍ SOBOTU 8. BŘEZNA 2014.
A vzhledem k tomu, že zájem o účast je stejně jako v předchozích devíti ročnících hojná, dá se
předpokládat, že tamní „kulturák“ bude opět praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně
šanci být u toho ZADARMO! Během probíhajících dvou týdnů totiž mezi vás rozdělíme ROVNOU DESET VSTUPENEK!
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich uspěla pětice z vás, ve druhém kole, které bude
„telefonické“, dojde na další kvintet šťastlivců! Ti pak budou mít na „eroťák“ do Jesence volný vstup.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje
štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 27. února do čtvrtku 6. března.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ: JAK SE JMENUJE ŠARMANTNÍ KAPITÁN
Z FILMU PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY?

A) JOHNNIE WALKER

B) JACK KEROUAC

C) JACK SPARROW

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Erotický ples“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333
433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 27. ÚNORA, 14.00 hodin. Ze správných odpovědí vylosujeme onu pětici výherců, kteří získají vstupenku na ples. Jejich jména zveřejníme
v příštím vydání Večerníku. Po předložení občanského průkazu u pořadatelů bude vylosovaným výhercům umožněn vstup na ples zdarma.

na veřejnosti, načež nastoupila léčbu
ze závislosti na antidepresivech a alkoholu. Prošla si doslova peklem...
Dokázala se však zvednout a na
konci roku 2008 byla v anketě Český
slavík „Skokanem roku“ mezi zpěvačkami. Následně vyhrála prestižní
anketu TýTý a potvrdila, že přese
všechno patří k nejpopulárnějším
a také nejlepším. Jenže problémy neustávaly, naopak skandály z osobního
i milostného života Ivety Bartošové
plnily bulvární deníky i časopisy
v pravidelném tempu. Přišel čas, kdy
se zase Iveta stáhla... I napotřetí se
však dokázala k muzice vrátit a během galavečera Česká hvězda 2012
v Hudebním divadle Karlín převzala
ocenění „Návrat roku“. Jenže nastal
další obří skandál s únosem do Itálie,
který vyústil v několikatero obvinění
a fanoušek se přestal orientovat, co se
to vůbec děje... Vše měla vyřešit svatba s Josefem Rychtářem, uklidnění
Ivety, což se zdá, minimálně počtvrté,
zabralo. V posledních měsících se již
znovu konají vystoupení Ivety Bartošové. Jedno takové se chystá do Prostějova... A bude to po dvaceti letech!
„K pořádání koncertu Ivety Bartošové
jsem se rozhodl z důvodu, že jsem její

vystoupení již jednou zprostředkoval
a chtěl jsem si to zopakovat,“ pousmál
se Petr Zlámal z pořádající agentury
HIT TRADE. „Bylo to na plese Banky Hané, která byla tehdy v roce 1994
v dobré kondici, stejně jak Iveta, které se narodil syn Artur. Přestože od té
doby uteklo hodně času, jsem přesvědčen, že hudba je to, co v Ivetě zůstalo.
Pořád má šmrnc, který diváky láká,“
ozřejmil Zlámal přesvědčení v profesní kvality Bartošové. „Nepochybuji
o tom, že to bude jedenáctého dubna
neskutečný zážitek. Iveta prostějovské
příznivce určitě nezklame,“ láká organizátor k zakoupení vstupenky.
A co když se přihodí něco, co všichni znají právě z bulvárního světa?
„Počítám s tím, že příjezd Ivety Bartošové vzbudí větší rozruch a nese
s sebou také účast jistých ´nezvaných
hostů´... Připravena bude ale bezpečnostní agentura, která vše pohlídá tak,
aby koncert proběhl v pořádku a bez
případných výstřelků,“ zopakoval
Zlámal.
Tak se nechejme překvapit. Uvidíme,
v jaké formě a zdravotní kondici přijede do Prostějova. Každopádně už
teď se v Prostějově čeká natřískaný
Společenský dům!
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Z Cavalla do Hloučely Příčiny tragédie u Ohrozimi stále neobjasněny
nepoteče žádný SAJRAJT
Miloslav Zajíček: „Jsem první, kdo má čističku odpadních vod!“

Prostějov/mik - Jak jsme v minulém čísle už předeslali, zlou
krev mezi návštěvníky lesoparku Hloučela vyvolaly výkopové
práce sloužící k odvodu odpadní vody z jízdárny Cavallo do
říčky, která je podle mnohých
už tak dost znečištěná. Jenomže
Večerník zjistil, že obyvatelé
Prostějova mohou zůstat naprosto v klidu. Majitel jízdárny
Miloslav Zajíček má nejen na
všechno řádné povolení, ale navíc i nejmodernější čističku.
„Kdysi před lety jsem tady na
Hloučele koupil tento pozemek
a jeho součástí bylo staré čerpací zařízení na vodu z říčky. To,
že čtyřicet let nebylo povolené,
tenkrát nikdo nevěděl. Takže na
základě příkazu města jsem měl
toto zařízení buď odstranit, nebo
modernizovat. Tudíž jsem povolal projektanta s oprávněním
na vodohospodářské stavby, přičemž jsem samozřejmě městu

zaplatil nájem i za ten pozemek,
kudy vedly odpadní roury do řeky
Hloučely. Následoval nákladný
atest žumpy v areálu jízdárny, do
které jsem navíc musel zabudovat nepropustnou podlahu. A to
jsem mohl stokrát protestovat, že
koňská moč, pokud je podestýlka
dobře udržovaná, nikdy a nikam
neprosákne,“ řekl na úvod naší návštěvy Miloslav Zajíček, majitel
jízdárny Cavallo.
Co se týká jeho úmyslu odvádět
odpadní vodu do řeky, musel projít mnohými úředními peripetiemi.
„Pokud jsem chtěl na pronajatém
pozemku vykopat díru a položit
zde druhou rouru pro odpadní
vodu, která by měla mít kvalitu,
že by se s ní mohlo naplnit jezírko
s ekologickými rybami, bylo mi
nařízeno pořídit si čističku. Nebyl
to můj nápad, ale jsem tady na
Hloučele první, kdo tu čističku
má. A pokud je veřejnost tak chytrá a nyní mě kritizuje, ať si projde

celý tok řeky a pak mi řekne, kdo
tady kromě mě má čističku odpadní vody,“ pokrčil rameny majitel
jízdárny. „Opakuji, že celý systém
odvodu odpadních vod z jízdárny
nebyl můj nápad, pouze jsem ho
na základě nařízení městských
orgánů a Povodí Moravy přijal
a realizoval. Chápu, že výkopové
práce, které jsem prováděl, mohly
vyvolat nějaké dohady. Mám na
všechno ale řádná povolení a díky
nákladné čističce půjde od nás
voda do Hloučely tak čistá, jako by
byla z vodovodu,“ uvedl Miloslav
Zajíček s tím, že celý projekt včetně zařízení ho stál bezmála sto tisíc
korun.
„Chtěl bych zároveň poděkovat
všem zúčastněným orgánům, které zůstaly nestranné a prověřily si
veškeré skutečnosti. Zamezily tak
fámám, že znečišťuji celý biokoridor a podobně,“ dodal na závěr
majitel jízdárny Cavallo Miloslav
Zajíček.

Držovice „své“ peníze dostanou, ale…

Prostějov/mik - Jak Večerník informoval jako první již
v minulém vydání, blíží se finále jednání o mimosoudním
majetkovém vyrovnání s Držovicemi, které se od Prostějova
v roce 2006 odtrhly. V rámci
úterního jednání prostějovští
zastupitelé vyjádřili souhlas
s převedením částky ve výši
2 900 500 korun na účet Držovic.
„Návrh usnesení je poměrně
jednoduchý. Pokud vyjádříme
souhlas, bereme tím na vědomí
usnesení ze dne 24. června 2011,
kdy
dy jsme
js e zastupitelstvu
astup te stvu obce Dr-

žovice sdělili, že jsme připraveni
jim za určitých podmínek převést
zmíněnou finanční sumu. Jsou
to jediné peníze, které jsme na
základě výsledků vlastního právního rozboru ochotni Držovicím
zaplatit. Dospěli jsme k názoru,
že bychom takový požadavek
našich sousedů, kteří se před sedmi lety rozhodli žít samostatně,
mohli splnit,“ předeslal na úvod
jednání v tomto bodu programu
úterního jednání zastupitelstva
Miroslav Pišťák (ČSSD), primátor statutárního města Prostějov.
Nic nás nenutí k tomu, abychom
jen dobrá vůle
jjim zaplatili,
ap at , je to je

nás zastupitelů. Pokud byste řekli,
že tak učinit nemáme, bylo by to
naprosto legitimní,“ vzkázal ještě
primátor všem zastupitelům. Po
krátké diskuzi však zastupitelé
úmysl provést poslední díl majetkového vyrovnání mezi Prostějovem a Držovicemi jednomyslně
schválili.
Zmíněná částka ve výši necelých tří milionů korun bude ale
vyplacena jen za podmínky, že
držovické zastupitelstvo bude
tuto výplatu samo považovat za
konečné majetkové vyrovnání,
a doloží pravomocné ukončení
probíhajícího soudního sporu.

Prostějovsko/mls - Více jak
měsíc již uplynul od tragické
nehody
mezi
Vícovem
a Ohrozimí, při níž zemřeli
dva mladíci a třetí byl vážně
zraněn. Ani po pěti týdnech nejsou příčiny havárie
oficiálně známy.

Přímo ve Ptení, odkud jedna
z obětí pocházela, se stejně
jako na internetu nedlouho
po nehodě otevřeně hovořilo
o tom, že mladíci v autě
nebyli zcela střízliví. Často
se také skloňoval možný vliv
marihuany a špatného tech-

nického stavu vozidla. Tyto
spekulace se však ani do
dnešního dne nepotvrdily, ale
ani nevyvrátily.
„Okolnosti spojené s touto
dopravní nehodou jsou stále
v šetření. Zatím nemáme k
dispozici znalecké posudky.

Ty by měly být k dispozici
zhruba v průběhu následujících dvou týdnů,“ reagovala
na dotaz Večerníku z konce
uplynulého týdne Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

www.vecernikpv.cz

Lidi navštěvuje přímo u nich doma,

vydává se za starého známého
Prostějov/mls - Centrum města, náměstí Spojenců, Okružní
ulice, Manhardova ulice, Vrahovice a spousta dalších míst po
celém Prostějově. Všude tam se
pokusil z lidí vytáhnout peníze
neznámý muž, který je oslovil
přímo před dveřmi jejich bytů,
domů či v obchodě. Vždy se
vydával za „starého známého“.
Za tímto účelem si vymyslel
pokaždé jinou historku, kterou
oslovené překvapil a zároveň
otupil jejich přirozenou nedůvěru. Přestože v průběhu dalšího
hovoru se jeho smyšlenky vždy
ukázaly jako nepravděpodobné, jedné finty se stále drží. Peníze prý, coby silný cukrovkář,
okamžitě potřebuje na inzulín.
A tato pohádka mu již vynesla
nemalé peníze...

Vždy si vymýšlí něco jiného
„Navštívil mě asi před čtrnácti dny v obchodě, který mám
v Komenského ulici. Působil

hodně suverénně, od začátku mně tykal a vydával se za
mého někdejšího obchodního
partnera. Byl to sice nesmysl,
ale mně neustále vrtalo hlavou, odkud mě zná... Navíc
působil celkem inteligentním
dojmem. Říkal mi, jak se
dostal do přechodných potíží,
a že mi peníze určitě vrátí.
Chtěl po mně asi šedesát korun
na inzulín, dal jsem mu dvacku a tím to skončilo,“ popsal
Večerníku svůj příběh jako
první Pavel K. Jeho svědectví však nezůstalo ojedinělé.
Netradiční somrák navštívil
i řadu dalších Prostějovanů.
Vždy dokázal přijít s něčím
novým. „Mě tvrdil, že je mým
kamarádem z dětství. Dokonce dokázal odhadnout moji
přezdívku. Bavili jsme se docela dlouho, ale nic jsem mu
nedal. Pak jsme se o tom zmínil svému učiteli angličtiny.
A tomu se stalo téměř to
samé. Stejný muž ho navštívil
s tím, že kdysi učil jeho dceru,
a proto se obrací právě na
něj,“ přidal Jan M.

Příležitost dělá zloděje...
Uvedený muž nejen žebrá, zkouší i něco jiného. „Ptal se po mém
manželovi, se kterým jsem třicet
let rozvedená. Chtěl peníze na
inzulín, tak jsem si řekla, že mu
nějaké půjčím. Když jsem šla pro
peníze, raději jsem dveře zamkla.
Jak jsem se vracela, všimla jsem
si, že ze druhé strany opatrně
bere za kliku. Kdyby byly dveře
otevřené, mohl se dostat dovnitř
a klidně něco ukrást. Dala jsem
mu peníze a raději jsem se s ním
rychle rozloučila,“ popsala paní
Lída z Vrahovic.
Jak vypadá?
V popisu muže se všichni víceméně shodovali. „Působil poněkud zanedbaně, ale rozhodně ne
jako nějaký špinavý a opilý bezdomovec. Byl hovorný a mluvil
spisovně. Měřil asi sto osmdesát
centimetrů, byl štíhlý, měl hnědé
kratší vlasy. Mohlo mu být tak
kolem pětatřiceti let, možná byl
o něco starší,” shodla se drtivá většina ze svědků.

Strážníci: Neváhejte
se na nás obrátit
Podle informací, které má již
Večerník k dispozici, tento „pohádkář“ v uplynulých týdnech
oslovil minimálně desítky lidí
po celém Prostějově. Díky tomu
si zřejmě přišel na pěkných pár
tisíc korun. I přesto jej na policii
zatím nikdo „nepráskl“.
„Přemýšlela jsem o tom, ale
pak jsem měla jiné starosti,
a už se k tomu nedostala,“ vyjádřila se například zmíněná Lída
z Vrahovic. Dalšími důvody,
proč lidé nečekanou návštěvu
nenahlásili, byla také skutečnost,
že neznámý muž po nich žádal
malé částky, a řada lidí mu i tak
stejně skoro nic nedala. „Žádný takový případ u nás hlášený
nemáme,“ potvrdila Večerníku
v samém závěru uplynulého
týdne Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Základní pravidlo je nikomu cizímu neotvírat. Každý, koho tento
muž navštíví, nechť neváhá a vše
nám ohlásí na lince 156,“ vyzvala
Adámková na závěr.

SILNÝ LIDSKÝ
PŘÍBĚH
aneb co všechno se může stát...

Kvůli sňatkovému podvodníkovi nedávno prodala svůj byt. Co s ní bude dál?

Prostějov, Rožnov pod Radhoštěm/mls - Pětapadesátiletá
Libuše M. je od rozvodu už
několik let sama. Ve svém životě fakticky nikoho nemá.
Maminka ji zemřela, dcera
žije ve Španělsku. Nelze se
tedy divit, že si po uplynulých
Vánocích podala inzerát typu
„osamělá žena s bytem hledá
člověka pro život...“. Na tuto
výzvu se jí okamžitě ozval
Prostějovankám tolik známý
Miroslav Janiš. „Na druhý
den za ní přijel, za týden ji
požádal o ruku a teď prodává
její byt,“ upozornila Večerník
na možný sňatkový podvod

Radka M., která je jednou kvůli němu dokonce musela
z nyní už bývalých sousedek vyhlásit osobní bankrot! Jedpaní Libuše.
nalo se přitom pouze o zlomek
žen, které ve skutečně napálil.
Fešák Hubert z Bulharské
Redakci Večerníku se ozvala
mimo jiné i paní, kterou přiMiroslav Janiš je pravidelným pravil o peníze již v roce 1995.
čtenářům Večerníku skutečně Stejně jako celá řada jiných však
velmi dobře znám. Přezdívku podvod na policii nikdy neozná„Fešák Hubert z Bulharské“ mila...
získal podle prostějovské ulice,
Jako přes kopírák
kde měl svoji luxusně zařízenou „šmajchl cimru“. Před necelými dvěma lety byl kvůli To zatím neučinila ani paní
opakovaným podvodům na Libuše z Rožnova pod Radženách odsouzen k šestatřice- hoštěm. Scénář jejího vztahu
ti měsícům vězení. Trest mu se přitom do puntíku shoduje
však byl podmíněně odložen. s případy žen, kterým po vztaJaniš ovšem musel zaplatit hu s podvodníkem zbyly jen
osm set tisíc korun, o které oči pro pláč. „Je to přesně jako
poškozené obral. Jedna z nich v článcích, které jsem si našla

na vašich internetových stránkách. Janiš slíbil, že svatba
s Libuší bude už v únoru. Věřit
se tomu sice moc nedá, byt už
je však prodaný... Ten chlápek
paní Libuši slíbil, že může bydlet u něj v Plumlově. Namluvil
jí, že šest set tisíc korun z prodeje bytu dá do opravy domu.
Dost na ni tlačil, bylo znát, že
finance potřebuje co nejdřív.
Paní Libuše je hodná a důvěřivá. Navíc nemá nikoho, kdo
by ji pomohl. A panu Janišovi
zcela podlehla a bezmezně mu
věří. Když jsem ji upozorňovala, že okolnosti jejich vztahu mi
přijdou podivné, měla pocit, že
ji chci zkazit její životní štěstí,“
prozradila exkluzivně Večerníku
paní Radka.

Jedna mu nestačí
Nejvíc šokující na celé věci je,
že paní Libuše s největší pravděpodobností není jedinou
Janišovou „přítelkyní“, kterou
tahá za nos. „Třeba dva dny jí
nebere mobilní telefon. Prý celé
dny pracuje na operačních sálech
prostějovské nemocnice, kde
není signál. Něco takového mi
přijde hodně přitažené za vlasy,“
doplnila paní Radka, které zřejmě
jako jediné není lhostejný osud
její opuštěné sousedky. „Nevím,
jak bych mohla pomoci... Ona
vůbec nechápe, že jí chci zachránit před tím, aby neskončila na
ulici. Snad mu všechny peníze
jen tak nedá a koupí si za ně třeba
menší byt,“ doufá paní Radka.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

Podvodník Janiš:
„Starejte se o sebe!“
Paní Libuši se Večerníku podařilo telefonicky zkontaktovat. Její
telefon však brzy přebral právě
samotný Miroslav Janiš. „Vaše
články mi už nadělaly spoustu
problémů. Chci, abyste je dali
z internetu pryč, jinak na vás podám žalobu,“ začal výhrůžkami
Miroslav Janiš. Na otázku, zda
skutečně pracuje v prostějovské
nemocnici, jak si vydělává na živobytí či jakým způsobem chce
využít peníze z prodeje bytu své
nové známosti přímo neodpověděl. „Co je vám do toho? Starejte
se o sebe a nechte slušné lidi žít!“
zareagoval popudlivě muž, který
je v současnosti v podmíněném

trestu a hrozí mu, že pokud bude
přistižen při trestné činnosti, poputuje už za mříže.
Až po opakovaném volání se ke
slovu dostala i paní Libuše. I ta
byla očividně nepříjemně zaskočena. Převládla v ní však slepá důvěra v jejího milého. „Všechno je
to výmysl. Já mám Mirka ráda a
věřím mu. Co bude s bytem? Tak
to je jenom moje věc...,“ naznačila
paní Libuše, že o své budoucnosti
má nejvíce jasno ona sama.
Co je však zřejmé, hrozí ji, že se
nakonec ocitne na ulici zcela bez
prostředků... Na druhou stranu
možná brzy získá nové kamarádky, mezi nimiž budou třebas
i další milenky pana Janiše. Nebude přitom ani první a jak se
zdá, tak ani poslední...

Plánuje se rozsáhlá DERATIZACE!

Lidé krmí kačeny, ale

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM! množí se tak POTKANI...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Hvězda „Tipáče“ u nádraží považuje rozsudek za křivdu...
Prostějov/mls - „Boju“, nebo-li
Ivetu Horvárovou, jste donedávna mohli pravidelně potkat
v Tipsport baru poblíž hlavního nádraží v Prostějově. Právě
tento podnik se stal kulisou
některých z jejích krádeží. Horvátová zde například o pět tisíc
okradla ukrajinského dělníka...
„Ten den jsem měl výplatu, ně-

jaké peníze jsem prohrál na automatech, ale těch pět tisíc jsem
měl připravené, abych je poslal
domů rodině. Když jsem odcházel
z podniku, tak se ke mně obžalovaná lísala a říkala mi miláčku.
Nedlouho poté jsem zjistil, že
peníze jsou fuč,“ vypověděl Petr
H. Takřka vzápětí Horvátová úřadovala opět. V baru ukradla dva
mobilní telefony. Při činu ji však
„načapaly“ kamery. Už v době,
kdy měla dávno sedět ve vězení,

se Boja vypravila na „čórku“ do
starého prostějovského Kauflandu. Zde ji zadržela obsluha a Horvátová putovala tam, kam patří...
Při úterním procesu u prostějovského soudu však neprojevila absolutně žádnou soudnost.
Navzdory přesvědčivým důkazům i svědectvím vše popírala.
Její obhájkyně navíc zdůrazňovala závislost své klientky na
heroinu. Naznačovala přitom,
že Horvátová během krádeží

nebyla příčetná, a tedy za ně
nenese odpovědnost!
Podobné úvahy však soudkyně
Pluskalová zamítla jako neopodstatněné a Horvátové její čórky
spočítala i s úroky. Za první krádež
ji odsoudila ke dvaceti a za zbývající dvě k dalším třiceti měsícům
vězení. Dohromady by tak měla
Horvátová ve vězení strávit přes
čtyři roky.
„Na vaší straně nenacházím jedinou polehčující okolnost. Vše,

včetně vašeho postoje, vám pouze přitěžuje. Kradla jste například
v době, kdy už jste si za jiné krádeže měla odpykávat nepodmíněný trest vězení,“ odůvodnila
své rozhodnutí soudkyně Adéla
Pluskalová.
Nenapravitelné zlodějce však její
rozsudek připadal nespravedlivý a rozhodla se proti němu na
místě odvolat. To samé zvažuje
i státní zástupce. Z těchto důvodů
rozsudek nenabyl právní moci.

Prostějov/mik - Okolí drozdovického rybníka má kromě
týrání ptáků (informovali jsme
v čísle 6/2014 - pozn.red.) ještě
jeden problém. Ti slušnější lidé
chodí kačeny krmit, přičemž
často jim sypou rozdrolené
pečivo na břeh. Tím ale nevědomky krmí i krysy a potkany,
kteří se v okolí rybníka i mlýnského náhonu opět nebývale
rozmnožují!
„Jsem si tohoto problému vědoma a již jsem nařídila v nejbližších týdnech deratizaci celé
lokality. Lidé jsou opravdu nepoučitelní. Krmit kačeny sice není
zakázáno městskou vyhláškou
a něco takového ani neplánujeme. Jenomže kusy rohlíků zůstávají na březích, kde se stávají

potravou i pro nepopulární hlodavce,“ upozornila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je
na radnici zodpovědná za životní
prostředí.
Jenomže deratizace na březích
rybníka i okolo mlýnského náhonu probíhá i dvakrát ročně
a zatím se nezdá, že by zabírala.
„Musíme si uvědomit, že krysy
a potkani se rozmnožují velice
rychle a když je občané společně s kačenami ještě nevědomky
krmí, nedivme se pak, že se jim
tak daří. Existují různé druhy
deratizace, takže doufám, že tato
bude opravdu účinná. Navíc ji
plánujeme na více místech, takže bude hodně rozsáhlá,“ dodala
Hemerková.

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

A GRATULUJEME!!!

Daniel Vychodil
14. 2. 2014 52 cm 4,10 kg
Prostějov

Štěpán Zigmund
17. 2. 2014 50 cm 3,00 kg
Žešov

Viktor Šín
18. 2. 2014 50 cm 3,40 kg
Skřípov

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

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM
BUSEM!!
nalistujte
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Improvizátoři podpoří
nemocného Kristiána

Prostějov/red - Již třetí benefiční akci pro malého Kristiána
z Prostějova chystá na úterý
25. února v Divadelním sále
K3 v Uměleckém centru UP
(Konvikt) improvizační skupina O.LI.V.Y. Akce se koná pod
záštitou děkana FF UP v Olomouci.
Vzácné neurologické onemocnění osmiletého pacienta, zvané
též Ondinina kletba, způsobuje,
že po usnutí přestává dýchat
a ve spánku za něj musí dýchat
přístroj. Malý školák, kterého se
rodiče zřekli, je kvůli své kruté
diagnóze odkázán na celoživotní pobyt v nemocnici. Ve své
smůle měl ale chlapec štěstí, že
si jej před lety z olomoucké JIP
vzal s sebou na své nové prostějovské působiště primář MUDr.
Josef Tenora. Po prodělaných
neurologických operacích byl
Kristián ve svých čtyřech letech
značně psychomotoricky retardovaný, obtížně se pohyboval,
převážnou část stravy musel
přijímat hadičkou zavedenou do
žaludku. Náročný pacient si ale
svou bezprostředností brzy získal srdce zdejších sester a lékařů.
Dnes se díky jejich laskavé péči
sám nají, mluví ve větách, učí se
číst a počítat, střílí góly ve fotbalových zápasech na nemocniční
chodbě. Závažné onemocnění
tak u něj navenek připomíná
pouze trvalý vývod na krku, který se vždy před spaním napojuje
na ventilační dýchací přístroj.

Chlapec momentálně spolu s dalšími třemi dlouhodobě nemocnými dětmi zůstává obyvatelem
prostějovské nemocnice. Navštěvuje speciální školu a hraje si
s desítkou obětavých tet a strýců
z řad personálu, kteří mu ve svém
volném čase nahrazují chybějící
rodinu procházkami, výlety nebo
návštěvou cirkusu.
Skupina O.LI.V.Y. (Olomoucká
LIga V Ymprovizaci) chlapce
výtěžkem ze svého vystoupení
podpoří již třetím rokem. Souboje
v improvizacích mají v Olomouci
už jistou tradici. Dva týmy improvizují v rozličných disciplínách
na témata diváků, kteří rozhodují
o vítězi. „Je to zábavné spojení
divadla a sportu. Cílem není se
navzájem vyřadit, ale společně si
zaimprovizovat,“ doplnila členka O.LI.V. Martina Foretová.
„A když se k tomu přidá benefiční
zacílení, hraje se s o to větším zápalem. Na všech našich akcích pro
Kristiána diváci vytvořili skvělou
a inspirativní atmosféru, a to pak
nezáleží na tom, kdo v mači zvítězil.“ Nabízí se odpověď, že vítězi
jsou všichni, jimž pohnutý osud
hocha, jemuž zásadně změnila
život spánková apnoe, není lhostejný a chtějí podpořit dobrou věc.
Nestihnete-li úterní mač, můžete Kristiána podpořit v sobotu
8. března zakoupením vstupenky
na improvizační vystoupení skupin O.LI.V.Y. a OSTR.UŽ.I.NY,
které startuje v 19 hod v prostějovském klubu Apollo 13.

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

PŘEDSTAVUJEME PROSTĚJOVSKÉ ENGLISH STARS

Prostějov/pk - HELEN DORON ENGLISHAngličtina pro děti Prostějov natáčela minulý týden videoklipy pro celonárodní pěveckou soutěž
Helen Doron English STAR a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přináší krátký profil hvězdiček
a k tomu pár perliček z natáčení. Pěvecké soutěže
pro „angličtináře“ se za Prostějov účastní ostřílení
reprezentanti, kteří pamatují doby, kdy Angličtina
pro děti Prostějov byla ještě v plenkách...
Na snímku vpravo vidíme zleva:
Anička Klofáčová (8 let), milovník pěveckých soutěží a zvířat
zpívala o všech zvířátkách, která
můžeme potkat doma, byť napříč
světadíly. Její song měl název
„PETS“.
Anetka Pšeničková (6 let), zpívá
vždy a všude, pro nás zpívala duhovou a hudebně poměrně náročnou „RAINBOW“.
Sandra Podhorská (6 let), kdybychom to náhodou nepoznali,
její písnička byla o tom, že to jsem
JÁ! - „IT IS ME“.

Zápas v improvizaci 25. 2. 2014 v 19.00 Divadelní
sál K3, UC UP (Konvikt) Olomouc
Improvizace pro Kristiána 8. 3. 2014 v 19.00 Klub
Apollo13, Prostějov

Lucka Lindušková (6 let),
s ohromným drivem - zpívala
rychleji než playback - o tom,
že je Paul, „I AM PAUL“. Ale
neeeee, nejsi!
Jarek Kalvoda (8 let) vyjádřil
výběrem své písničky nej den
v týdnu „ON SUNDAY“ a překvapení zúčastnit se soutěže si
šetřil pro rodiče na „very last
minute“.
Theo Zapletal (8 let) s úžasnou
„stage performance“ a s ansámblem zvířat představil song o domácích mazlíčcích: „PETS“

Foto: archiv HDE-A

Foto: archiv HDE-A
No, a některé hvězdy si klip
zkrátka natočily doma samy,
a tak přinášíme foto z raných
začátků jejich angličtinářské
kariéry:
Hot kandidát Jindra Šafran (13
let), si vybral profesionální písničku z kurzu Teen Talent, písničku, která se hraje na koncertech
a nejenom, že se sám natočil, ale
doprovázel se i na hudební nástroj olověná trubka. Písnička je
o „MY BONNIE“.
Dan Hozmann (5 let), náš
nejmladší reprezentant, zpíval
v posteli, v pyžamu a s bandou

opic „FIVE LITTLE MONKEYS“.
Jeho bratr ovšem, Honza Hozmann (7 let), přezdívaný „intelligent boy“, protože přesně to je,
zpíval opět o svém nejmilejším
dni v týdnu a tím je… „ON SUNDAY“.
A kdo se domnívá, že tím rodina
hudebních talentů končí, je na
omylu, protože mezi hvězdy se zařadila také Barunka Smolková, která snila o své budoucí kariéře v písničce „WHEN I GROW UP“.
No a do čtvrtice všeho dobrého,
její sestra Viktorka, má stejně jako

Lucka ráda nikoho jiného než
Paula a zpívala „I AM PAUL“.
Pokud vám tato jména připadají
neznámá nebo možná snad trošku povědomá, zapamatujte si je!
Tyto hvězdy budou zářit za Prostějov. Více fotografií těchto STAR
najdete v galerii Angličtiny na
níže uvedené webové adrese.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz ,
LC Prostějov. Nebo jednoduše
napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na
tel. 604 792 446.

Oblíbená „chemikářka“ bojuje
o Zlatého Ámose

Prostějov/mls - Také Prostějov
má své želízko v ohni v prestižní soutěži o nejoblíbenějšího
učitele České republiky. Profesorka Gymnázia Jiřího Wolkera RNDr. Ivana Hájková
skončila v regionálním kole
Moravy druhá a probojovala
se tak do pražského semifinále. Úspěšnou pedagožku přitom museli studenti k účasti
v soutěži dlouho přemlouvat...
Minulé pondělí 17. února proběhlo regionální kolo soutěže
„Zlatý Ámos“. Soutěžící se se-

šli v reprezentačních prostorách
radnice v Ostravě-Vítkovicích.
Studenti Gymnázia Jiřího Wolkera vyslali do boje svoji učitelku RNDr. Ivanu Hájkovou.
Dlouholetá profesorka vyučující
chemii působí na škole od roku
1971 a je držitelkou řady ocenění ve svém oboru.
Studenti septimy A Gymnázia
Jiřího Wolkera vybrali Ivanu
Hájkovou na základě svých
vlastních výborných zkušeností. To jim většina současných
i bývalých studentů stvrdila

svým podpisem na nominační
listině, která během pár minut
čítala desítky podpisů. „Paní
Hájková je skromná, a tak
počáteční nadšení svých studentů nesdílela. Studenti museli úspěšnou učitelku dlouho
k účasti přemlouvat,“ napsal
do reakce Večerníku její kolega
z G.J.W. Jakub Haluza.
Favoritka prostějovských stu-dentů už má za sebou druhé místo v regionálním kole.
Tento úspěch jí zajistil postup
do pražského semifinále, kte-

ré proběhne 6. března 2014
v zrcadlových sálech MŠMT
v Praze. V čele porotců bude
stát psychiatr Jan Cimický.
„Velký podíl na úspěchu mají
studenti Barbora Šmucrová,
Dominika Valášková a Tomáš
Ovad, kteří svou učitelku doprovodili, a úspěšně před porotou
obhájili její nominaci i práci. Věříme, že Ivana Hájková uspěje
nejen v semifinále, ale své místo
mezi předními pedagogy obhájí
i v kole finálovém,” konstatoval
Jakub Haluza.

Mezi studenty. RNDr. Ivanu Hájkovou nominovali studenti septimy a Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově, a to na základě svých vlastních výborných zkušeností.
Foto: archiv J. Haluzy

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 kom
penzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka - pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
V pátek 28. února 2014
- Den internetu zdarma - přijít
můžete od 14.00 do 17.00 hodin.

MC Cipísek
Od 24. do 28. února se koná
„Narozeninový týden“ - narozeninový program ve všech
skupinách.
Psychomotorický vývoj dětí do
jednoho roku - beseda pro maminky s miminky, v rámci mimiklubu 24. února
Kurz efektivního rodičovství
pro pokročilé - dle rozpisu pro
nahlášené
Individuální výživové poradenství pro děti i dospělé - poradenství s výživovou poradkyní dle
objednání
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let
- vždy v pondělí od 15.00 do
17.00 hodin. Na tyto herny není
potřeba se hlásit předem.
REKONDICE V ROCE 2014.
Okresní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami v Prostějově, pořádá
i letos rekondiční pobyt na
Horní Bečvě v hotelu Cherry.
Termín: 23.- 29.června 2014.
Bližší informace a přihlášky p.
Pařízek, mobil 739 513 405.
Akce se mohou zúčastnit i nečlenové našeho svazu.

Semtamník SONS
CÍRKEVNÍ RESTITUCE,
Čtvrtek 27. února od 13.00 do
ANO či NE?
16.00 hodin - Pletení z pedigu v Přednášku na toto téma s náklubovně SONS.
slednou diskuzí přednese
pan ThDr. Daniel Vícha,
TJ SOKOL ČECHOVICE - farář v Karviné, v Přednášoddíl kopené pořádá:
kovém sále Městského diVELKÉ SPORTOVNÍ PLESY vadla v Prostějově ve středu
v sobotu 1. 3. 2014 v Sokolov- 26. února 2014 v 17:00 hod.
ně. Zahájení 20.00 hodin hraje Případné dotazy volejte na
k tanci a poslechu 1.3. NOVIOS tel.: 733 420 420
P.Kožnárka. Tel.: 607 719 389
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
TJ SOKOL ČECHOVIPROSTĚJOV
CE, oddíl kopané, ve spolupráúterý 25. února v 9.00 hodin
ci s MŠ a ZŠ Čechovice pořá- TVOŘIVÁ KNIHOVNA
dají DĚTSKÝ KARNEVAL -pokračuje pátý ročník oblíbené
2.3.2014 v Sokolovně. Začátek
výtvarné dílny.
akce od 14.00 hodin. Vstupen- čtvrtek 27. února v 17.00 hodin
ky lze zakoupit od 24.2. do
- SAHADŽA MEDITACE
WORKSHOP
28. 2. 2014 v MŠ Čechovice.

TIP Večerníku

CENA ZA NĚŽNOST
KDY: středa 26. února 2014 v 19:00 hodin
KDE: Městské Divadlo v Prostějově

Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Jan
Kačer, Alexej Pyško, Marcela Holubcová
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned
pět prestižních filmových Oscarů, včetně toho za
nejlepší film.
Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici
komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let
vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi
autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které se snaží
organizovat a kontrolovat život. V průběhu hry
sledujeme Emminu snahu vymanit se z matčina
područí, která vyvrcholí manželstvím s floutkem
Flapem, se kterým má tři děti - a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak ale Emma
onemocní rakovinou a vztah obou žen se mění,
u Emminy smrtelné postele si věčně nespokojená
Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje.
Osvěžující komediální akcent vnáší do hry krom
Svaz tělesně
postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na zájezd
1.3.2014 do Maďarska Mosonmagyaróvár - termální
lázně. Jste srdečně zváni. Bližší informace v kanceláři č.106
nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773.

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...
Zdeněk Tesař 1965 Prostějov
Libuše Bardiovská 1935 Prostějov
Josef Konšel 1929 Prostějov
Josef Svoboda 1949 Vrahovice
Milada Pospíšilová 1934 Otaslavice
Irma Ondrovičová 1943 Prostějov
Věruška Nováková 1925 Prostějov
Marie Knichalová 1932 Dětkovice
Milan Rábek 1957 Vřesovice

Libuše Krátká 1934 Malé Hradisko
František Křížek 1945 Vrbátky
Štefan Apalovič 1946 Ohrozim
Karel Ondroušek 1953 Protivanov
Anežka Slavotínková 1924 Prostějov
Ludmila Letochová 1918 Žešov
Rostislav Pavlík 1935 Želeč
Jitka Sekaninová 1978 Vícov

Rozloučíme se...
Pondělí 24. února 2014
František Růžička 1928 Lískovec 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 25. února 2014
Josef Dopita 1941 Prostějov 12.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 21. února 2014
Anežka Konečná 1936 Raková u Konice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Kadlec 1924 Ohrozim 12.30 Obřadní síň Prostějov
František Řehulka 1931 Myslejovice 14.00 kostel Myslejovice

středa 26. února
15:00 Bio Senior - Školní výlet

středa 26. února
17:30 Babovřesky 2
20:00 Zachraňte pana Bankse
čtvrtek 27. února
17:30 Angelika
francouzský výpravný velkofilm
20:00 Památkáři
americký válečný film
Foto: internet
neustálého špičkování se matky s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a sukničkáře
Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru.
Nenechte si ujít již tuto středu 26. února 2014
v Městském divadle v Prostějově.

Ekocentrum IRIS
pondělí 24. února od 16.00 do 18.00
hodin - tvořivá dílna - keramika
pátek 28. února od 16.00 do
18.00 hodin - tvořivá dílna - výroba hnízdních budek pro ptactvo

Domovní
správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

HODINOVÉ BRUSLENÍ

pátek 28. února
17:30 Angelika
20:00 Památkáři
sobota 1. března
15:30 Velká oříšková loupež
animovaný film
17:30 Památkáři
20:00 Angelika
neděle 2. března
15:30 Velká oříšková loupež
17:30 Památkáři
20:00 Angelika

APOLLO 13
pátek 28. února
20:00 Hororový ples
KLEMENTOVA LAZARETU
sobota 1. března
20:00 TÖRR
& DEBUSTROL

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 25. února
19:00 KVARTETO
APOLLON
5. abonentní koncert
středa 26. února
19:00 Cena za něžnost
divadelní sál

DIVADLO POINT
čtvrtek 27. února
19:00 TOM SAWYER

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

PRO VEŘEJNOST

Klub přátel
ZŠ a MŠ Určice
vás zve na společenský
ples, který se koná v sobotu
1. března 2014 ve 20.00 hod.
v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina NO-PROBLEM. Rezervace na tel. 582 357 136,
736 438 911

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.

Český zahrádkářský svaz ZO
Vrahovice - Kelčice XII. ROČNÍK soutěže o nejlepší domácí pálenku „VRANOVSKÁ ŠTAMPRLA“ v restauraci U TOMA
v Kelčicích v sobotu 8. března
2014 od 15.00 hodin.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 10.3. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
ulice Kostelecká č. 18, 20.
Obec: Pivín- Bajajka
Dne: 10. 3. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celá
osada Bajajka
Obec: Drahany
Dne: 10. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Drahany ve směru od Rozstání po č.134 a č.40, celý spodní konec včetně farmy ZD po ul.
Brněnskou vč. č.108, 106, 115.

Dne: 10. 3. 2014 od 8:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Drahany ve směru
od Prostějova včetně bočních
ulic po křižovatku vč.č.10.,
dále celá ulice po konec obce
sm.Bousín, dále ulice za rybníkem po fialovou hospodu
vč.hasičské zbrojnice, ubytovny OÚ, č.134 a č.27.
Obce: Čelechovice
Dne: 11. 3. 2014 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čelechovice s ulicemi
: Hliníky celá, Příční po č. 134
vč., Cukrovarská po č.24. vč,
Hlavní po č.5 a 32. vč, celé ul.
Trávníky, Nádražní, Zahradní.
Obec: Čechovice
Dne: 11. 3. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.

Čechovická č.65, 67, 69, 71, ul.
J.B. Foerstra č.8 a 9, ul. K rybníku č.21.
Obec: Otaslavice
Dne: 12. 3. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Otaslavice ve směru od
Vincencova po č.193 a 198, 301,
308, 313, 1795, 913A.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13. 3. 2014 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: sídliště Sport
od č. 768 po č. 771, dále č. 791,
792, 793, Palackého ulice řadovky
od č.740 po č. 767 včetně.
Obec: Okluky
Dne: 14. 3. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
osada Okluky včetně podnikatelských subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

pondělí 24.2. 17.30 - 18.30 hodin

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

úterý 25.2. 09.00 - 10.00 hodin

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

středa 26.2. 17.00 - 18.00 hodin
neděle 2.3. 14.45 - 16.45 hodin

Hlasujte o výjimečný počin v kultuře!

www.vecernikpv.cz

KULTURNÍ KLUB DUHA

pondělí 24. února
14:00 Pondělní Bijásek Čtyřlístek ve službách krále
17:30 Babovřesky 2
20:00 Zachraňte pana Bankse
americký životopisný film
úterý 25. února
14:00 Úterní Bijásek Čtyřlístek ve službách krále
17:30 Babovřesky 2
20:00 Zachraňte pana Bankse

Cena veřejnosti Olomouckého kraje

Olomouc/red - Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. I v letošním
roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou
přímo občanům.
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2013 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení
ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo
široká veřejnost svým hlasováním. Občané mohou vybrat ze
souboru deseti aktivit, které si zaslouží mimořádnou pozornost.
Veřejnost tak má možnost vybrat si svého kandidáta a dát mu
svůj hlas. Cenu získá subjekt, který obdržel nejvíce hlasů.
Pravidla hlasování:
1. Účastníci ankety vybírají atraktivitu, které dají svůj hlas, z 10
nominovaných.
2. Hlasuje se prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím
e-mailové pošty.
3. Z každé e-mailové schránky je možné hlasovat pouze jednou
a pro jedinou zajímavost.
4. Hlasování probíhá od 17. 2. do 31. 3. 2014, a to do 14:00 hodin.
Případné problémy s hlasováním je možné nahlásit
na adresu: tiskove.oddeleni@kr-olomoucky.cz.

KINO METRO 70

KVARTETO pejsků
hledá páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další čtyři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

OD 24. 2. DO 2. 3. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a
v pátek od 14:00 hodin. Slunce se nachází v období maxima
své činnosti a je proto veliká pravděpodobnost sledování
zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí,
ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin. Večerní oblohu lze také
pozorovat ve středu v 17:30 hodin. Večerní obloze vládne jasný
Jupiter. Měsíc je v období novu a proto lze pozorovat též objekty
vzdáleného vesmíru. V případě špatného počasí je náhradní
program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme pohádku
MĚSÍC U KREJČÍHO. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
28.2. Maturitní ples
Společenský dům Prostějov s.r.o.
Prostějov Trivis, Střední veřejnoprávní škola Prostějov
1.3. Velký sportovní ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
Sokol Čechovice odd. kopané
1.3. Šibřinky
Sokolovna Kralice
Kralice
TJ Sokol Kralice
1.3. Společenský večer Mého divadla
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Moje Divadlo
1.3. Divadelní ples
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
DS Na Štaci Němčice n/H
1.3. Společenský ples
Sokolovna Určice
Určice
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
1.3. Hasičský ples
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení
2.3. Dětský karneval
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení

Další setkání radních s občany

Prostějov/mik - Po nedávném setkání prostějovských radních s občany Vrahovic budou podobné diskuzní akce pokračovat i v příštím období. Nejprve je na řadě beseda s obyvateli Čechovic, Domamyslic a Krasic.
ČTVRTEK 27. února 2014 v 17.00 hodin: setkání s občany
Čechovic, Domamyslic a Krasic v budově čechovické sokolovny.
ČTVRTEK 6. března 2014 v 18.15 hodin: setkání s občany
sídliště E. Beneše v budově Základní školy E. Valenty.
ČTVRTEK 13. března 2014 v 17.00 hodin: setkání s občany
Sídliště Svobody v restauraci Haná.
ČTVRTEK 20. března 2014 v 17.00 hodin: setkání s občany
Tylovy ulice v budově RG a ZŠ města Prostějova.
ČTVRTEK 27. března 2014 v 17.00 hodin: setkání s občany
Sídliště Hloučela v budově Základní školy Melantrichova.

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ
LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21
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Exkluzivní interview s bývalým předsedou Městského národního výboru v Prostějově - II. díl

„CELÁ TAKZVANÁ SAMETOVÁ REVOLUCE JE JEDEN VELKÝ PODVOD NA LIDI!“
Na práci prvního muže na radnici vzpomíná Josef Šišma rád, ale neodcházel v dobrém...

Uherské Hradiště - V minulém čísle Večerníku jsme přinesli
čtenářům první díl obsáhlého rozhovoru s dvaadevadesátiletým Josefem Šišmou, který byl v letech 1956 až 1960, předsedou Městského národního výboru v Prostějově. Dodnes
oddaný komunista žijící již v Uherském Hradišti vzpomínal na
své dětství, totální nasazení v německém Freiburgu a svoji
svazáckou činnost před rokem 1948. Už před třemi týdny pak
prostřednictvím Večerníku připomněl jím prosazenou výstavbu prvního panelového domu v Prostějově, jenž vyrostl na
Šárce. Dnes začneme tam, kde jsme skončili, popisem situace při jeho nástupu do funkce prvního muže na radnici...
Michal Kadlec
Pane Šišmo, v roce 1956 jste
byl zvolen plenárním zasedáním předsedou Městského národního výboru, ale jenom na rok, protože
v sedmapadesátém byly řádné volby.
To vás zase soudruzi umluvili?
„Když mě v tom šestapadesátém roce
ukecali, abych tu funkci vzal, řekli mi,
že půjde pouze o pomoc na rok do řádných voleb v roce 1957. Po roce jsem
tedy zašel za tehdejším vedoucím tajemníkem OV KSČ Gustavem Šlézarem a zeptal se ho, koho místo mě tedy
na radnici dají. A víte, co mi řekl? Že
jsem se zbláznil, dávat tam někoho jiného, když funkci vykonávám tak dobře,
a lidi za mnou jdou?! Je pravda, že práce pro lidi mě strašně bavila, dokonce
cikáni, ke kterým jsem často chodil na
návštěvu, mě měli rádi. Takže jsem na
kandidaturu kývnul a byl jsem znovu
zvolen předsedou.“
Tuto funkci jste vykonával
tedy do roku 1960. Co bylo potom, proč jste nepokračoval dál?
„V tom šedesátém roce jsem už necítil
takovou podporu jako dřív... Byly kolem
mě vyvíjeny podivné tlaky. Na OV KSČ
tehdy pracoval Josef Kýr jako referent
pro odběr stranického tisku, s nímž jsme
si nepadli zrovna ´do oka´ a který se
později začal vehementně tlačit na moje
místo. Oba dva jsme byli jako oheň a
voda. Pro mě je to dodnes darebák, cítil
jsem, že s ním nemůžu spolupracovat.
Nadřízeným soudruhům jsem jasně řekl,
že na radnici budu buď já nebo Kýr!““

A jak to tedy v tom roce 1960
probíhalo?
„Dlouho jsme o celé situaci diskutovali na okrese, na stranickém plénu jsem vysvětloval, že na funkci
předsedy nelpím. Nakonec bylo rozhodnuto, že novým předsedou městského národního výboru bude dosavadní místopředseda Oldřich Štarman
a já budu zastávat funkci tajemníka MěNV. A tak se i stalo. Nešlo mi
vůbec o funkce, vždyť když jsem
z Oděvních závodů odcházel, měl
jsem plat čtrnáct set osmdesát korun.
Funkcí předsedy jsem si platově polepšil o sto padesát korun, takže nikdo si nemůže myslet, že jsem šel po
korytu jako dnešní politici. Na pozici
tajemníka městského národního výboru jsem pak působil další volební
období do roku 1964.“
Jak jste se potom dostal k ředitelování Městské knihovny
v Prostějově?
„V tom roce 1964 jsem šel na sekretariát
strany a zeptal se, co se mnou zamýšlejí.
Podle tehdejšího zákona jsem měl právo
vrátit se zpět na moje původní pracoviště
v Oděvních závodech, ale to mně bylo
proti srsti. To místo bylo za tu dobu mého
působení na radnici samozřejmě obsazeno a nechtěl jsem někoho vystrnadit ze
zaměstnání. Navíc v Oděvním podniku
už vyrostli jiní lidé a existovaly zde úplně
jiné vazby, ve kterých jsem se moc nevyznal. Stal jsem se tedy členem školské
a kulturní komise na Okresním národním
výboru v Prostějově, protože kultura mě
skutečně bavila, a chtěl jsem pro ni něco

udělat. Už od roku 1956 jsem byl znám
tím, že jsem prosazoval založení nové
kulturní tradice v Prostějově. Říkal jsem
všem, že když mají jinde například Jiráskův Hronov, proč my bychom nemohli
mít Wolkerův Prostějov. A tak jsem byl
vlastně zakladatelem tohoto festivalu, v
roce 1956 se uskutečnil první ročník. Ten
byl tenkrát brán jako krajská přehlídka
uměleckého přednesu. O rok později se
už jednalo o celostátní festival. Každým
rokem jsem pak byl v organizačním
výboru, scházel se s tehdejšími nejznámějšími českými spisovateli a básníky.
Moc rád na tu dobu vzpomínám. No,
a tak když jsem v roce 1964 přemýšlel,
co se mnou bude dál, nahrála mi vlastně
náhoda. Tehdejší ředitel městské knihovny Bereza odešel pracovat na ONV,
a tak mi strana nabídla tuto práci. Opravdu rád jsem ji přijal.“
V době vašeho působení
v knihovně přišla okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jak jste na
21. srpen 1968 zareagoval?
„Několik týdnů po vpádu těchto vojsk

do naší země se musel každý vedoucí
činitel písemně k této situaci vyjádřit
a tento spis pak byl vložen do kádrového materiálu každého straníka. Napsal
jsem, že bych si nikdy nedovedl představit situaci, kdy přátelé přijedou do
země přátel s tanky a střílí tady... Okupaci jsem tehdy odmítl a nesouhlasil
s ní. Čekal jsem, že to může mít pro mě

IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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vat větší. Podle původních plánů, které jsem prosazoval už jako předseda
a později tajemník městského národního
výboru, měla být postavena místo židovských uliček, kde dnes stojí Společenský
dům. Problémem však byl nedostatek
výrobních kapacit. Ministerstvo kultury
chtělo výstavbu knihovny plně zajistit,
ale když jsem přišel na ONV s návrhem
zařadit knihovnu do okresního plánu výstavby, byl jsem odmítnut. A tak tehdy
dostala přednost výstavba Prioru před
knihovnou...“

„Napsal jsem, že bych si nikdy nedovedl
představit situaci, kdy přátelé přijedou
do země přátel tanky a střílí tady! Okupaci
jsem tehdy odmítl a nesouhlasil s ní. Čekal
jsem, že to může mít pro mě těžké následky...“
Muž z totality JOSEF ŠIŠMA o tom,
jak zareagoval na na 21. srpen 1968
Co jste dělal po roce 1974, kdy
jste skončil ve funkci šéfa
knihovny?
„V tomto roce mě lákali, abych šel dělat ideologického tajemníka na Okresní
výbor KSČ. To jsem byl už ve výpovědi
z knihovny a přemýšlel, co budu dělat
dál. Jenomže o tuto nabízenu práci jsem
moc nestál, a tak jsem si vybral zaměstnání, které mě velmi lákalo. Stal jsem se
vedoucím Střediska výstavnictví a propagace, které mělo sídlo v opuštěném
mlýně na konci Vodní ulice a organizač-

Vzpomínky na Prostějov. Josef Šišma na snímku společně se současným
prostějovským zastupitelem za KSČM Josefem Augustinem si rád zavzpomínal
na své působení v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE
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těžké následky. Když potom probíhaly
prověrky kádrů, přišel za mnou na podzim osmašedesátého předseda školské
a kulturní komise ONV Zdeněk Hlaváček. V kanceláři knihovny na mě křičel,
že celou kulturu v Prostějově rozhází tak,
že nezůstane kámen na kameni. Přitom
to byl člověk, kterého na jaře 1968 dělníci hnali ze železáren... Řekl jsem mu,
že bořit umí každý blbec, ale něco vytvořit, to už je kumšt. Zarazil se, možná
se zastyděl, ale nechal mě už na pokoji.
A přestože jsem to měl, lidově řečeno,

kádrově polepené kvůli svému postoji
k okupaci, ředitelem knihovny jsem zůstal. A dokonce mě jmenovali do prověrkové komise...(úsměv)“
Slyšeli jsme, že jste usiloval
o vybudování nové knihovny.
Kde měla v Prostějově stát?
„To bylo mé velké přání, přestěhovat
knihovnu jinam a hlavně ji vybudo-

ně spadalo pod výstaviště ´Země živitelka´ v Českých Budějovicích. Ještě předtím jsem ale za sebe do knihovny musel
sehnat náhradu. Oslovil jsem Zorku Kovaříkovou, předsedkyni lidové kontroly.
Řekl jsem jí, chceš koryto? Tak to po
mně vezmi nebo mě z knihovny nepustí! A tak se paní Kovaříková stala mojí
nástupkyní v knihovně. Ve výstavnictví
jsem pracoval až do třiašedesáti let, kdy
jsem odešel do starobního důchodu. Ale
i potom jsem nijak neodpočíval a jako
strážný v několika podnicích jsem pracoval až do osmasedmdesáti roků.“
Dovolte poslední otázku. Jak se
vy, jako oddaný komunista, díváte na události listopadu roku 1989?
„Celá takzvaná sametová revoluce je jeden velký podvod na lidi! Veškerý cirkus,
který se kolem převratu stal, byla snůška
lží a intrik. Vezměte si například Havla.
Ten v roce 1990 lidem sliboval, že jako
prezident dovede národ pouze ke svobodným volbám a odstoupí. Že prý není
žádný politik, že chce dělat kulturu. No,
vidíte, a jak to dopadlo? A celé to jejich
Občanské fórum bylo největším podfukem na národě českém. Oni tehdy moc
dobře věděli, že žádné občanské fórum
nikdy nevydrží, a že jde jenom o zástěrku, jak získat moc a koryta ve vládě.
A podívejte se dnes, jak to s Českou
republikou vypadá. Celá je rozkradená a drtivá většina majetku už nepatří
Čechům nebo Moravákům. Všechno
je tady německé, americké, holandské
a co já vím čí ještě. Když si vzpomenu,
s jakým nadšením jsme po válce všechno
budovali... Je mi z toho všeho smutno!“

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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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
VYHRÁLI V MOHELNICI

"Eskáčko" v přípravě
uspělo, hrálo se
i regionální derby
čtěte
na straně

LEGENDÁRNÍ IVO VIKTOR LOSOVAL
KVALIFIKACI O EURO 2016 I S ČR

23

Nice (Franice), Prostějov/jim

volejbal

ÚTERÝ 25. 2.

ČESKÁ FOTBA
FOTBALOVÁ REPREZENTACE JIŽ VÍ, S KÝM SE LETOS
A V PŘÍŠTÍM ROCE UTKÁ V BITVÁCH O POSTUP NA EVROPSKÝ
ŠAMPIONÁT V ROCE 2016. FINÁLOVÝ TURNAJ USPOŘÁDÁ STEJNĚ
JAKO V LETECH
LETEC 1960 A 1984 FRANCIE, POPRVÉ V HISTORII SE HO
ZÚČASTNÍ PLNÝCH
PLN
ČTYŘIADVACET STÁTŮ, TEDY TÉMĚŘ POLOVINA
KONTINENTU.
STARÉHO KO
CESTA VÝB
VÝBĚRU PAVLA VRBY POVEDE PŘED NIZOZEMSKO,
TURECKO
TURECKO, LOTYŠSKO, ISLAND A KAZACHSTÁN. NA TOMTO
SLOŽENÍ SKUPINY „A“ MÁ SVŮJ PODÍL TAKÉ BÝVALÝ
SLOŽEN
GÓLM
GÓLMAN PROSTĚJOVSKÝCH ŽELEZÁREN A MISTR EVROPY
ZB
BĚLEHRADU IVO VIKTOR, JENŽ LOSOVAL TŘETÍ KOŠ.

17:30

EXTRALIGA ŽEN – 22. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 28. 2.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ - 16. KOLO
Foto: internet

ORLI PROSTĚJOV „B“
BK OLOMOUC
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka

SOBOTA 1. 3.
NEDĚLE 2. 3.

13:30
12:30

LIGA JUNIORŮ „U19“ - 19. A 20. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
SOKOL PP HRADEC KRÁLOVÉ
ORLI PROSTĚJOV
TESLA PARDUBICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 1. 3.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. JIŽNÍ MORAVA - 14. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
TJ SOKOL JULIÁNOV
Sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 1. 3.

17:00

EXTRALIGA ŽEN - 26. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 2. 3.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. JIŽNÍ MORAVA - 14. KOLO

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

FC RELAX PROSTĚJOV
Vás srdečně zve na

Cesta Jestřábů za postupem do první ligy začíná...

Prostějov/jim - Po pěti měsících základní
části východní skupiny druhé hokejové
ligy přichází pro Jestřáby rozhodující fáze celé sezony. Již v úterý večer se
rozběhnou boje ve čtvrtfinále play off
a v jedné ze čtyř dvojic budou právě
i prostějovští hokejisté. Jejich soupeřem
pro úvodní kolo vyřazovací soutěže je
HC Frýdek-Místek a fanoušci se mohou
těšit na porci hned dvou domácích a jednoho venkovního duelu.
V sérii hrané na tři vítězství se oba soupeři
poprvé utkají v Prostějově v úterý 25. února
od 18.00 hodin. O dva dny později dojde
ke střetnutí na domácím ledě Slezanů v Porubě (náhradní azyl frýdecko-místeckého
klubu), v sobotu večer se pak stejní soupeři

představí opět na Hané. A půjde-li vše podle
papírových předpokladů a v duchu dosavadních výsledků, bude již o víkendu dobojováno. Případné čtvrté zápasy se uskuteční
následující pondělí a středu.
Konečná tabulka po čtyřiačtyřiceti kolech
dále určila, že druhá Poruba vyzve sedmý
Hodonín, nakonec třetí Přerov se postaví
šesté Technice Brno a závěrečný pár vytvořily týmy HC Slezan Opava a VHK Vsetín.
Více o vyvrcholení základní části a začínajícím play off stejně jako rozhovory s generálním manažerem Jestřábů Jaroslavem
Luňákem, hlavním trenérem „A“-týmu
Petrem Zacharem a nejproduktivnějším
hráčem mužstva Lukášem Luňákem najdete na stranách 26 a 27.

OLYMPIJSKÉ ZAMYŠLENÍ

MIRKA ČERNOŠKA

Stalo se už příjemnou tradicí, že při každých olympijských hrách, ať už v létě či zimě, vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší bezprostřední a autentické pocity jednoho z mužů, který se pohybuje v přímém zákulisí, kde je nejen na dosah všem sportovním hvězdám a dalším důležitým veličinám. Ostatně, bodejť by ne, když tak trochu
tahá za nitky českého olympismu. Řeč je o Miroslavu Černoškovi, spolumajiteli marketingové společnosti TK PLUS Prostějov a majiteli agentury Česká sportovní, která
je již několik roků oficiálním partnerem ČOV. Po celou dobu konání Zimních olympijských her v Soči 2014 jsme vám tak v každém vydání Večerníku přinášeli osobní
zpověď muže, který byl u toho, přičemž vše začínal a dnes uzavírá právě M. Černošek. Z poloviny Her jej zaskočil nejbližší pobočník, jednatel TK PLUS Petr Chytil.
„Tak to máme za sebou! Všichni lyžování a především lední
čtenáři, kteří alespoň trošku mají hokej přišly zkrátka. Nejsem
rádi sport, určitě v uplynulých povolán to hodnotit, ale
sedmnácti dnech aspoň po očku očekávání bylo podstatně větší
koukali na televizi a fandili našim než reálné šance v těchto sportsportovcům. A bylo co vidět.
ech. A my Češi, kteří především
Já mám možnost srovnání, milujeme hokej, si musíme
byly to moje osmé olympijské přiznat, že ten český už ve světě
hry. Mohu tedy říct, že Česko nezáří jako dříve. Vždyť už jen
zářilo, především v těch nových fakt, že sice fenomenální, ale
olympijských sportech a disci- přeci jen již dvaačtyřicetiletý Japlínách. Zejména biatlon a nové romír Jágr vede pořadí českých
adrenalinové sporty na prknech hráčů v bodování NHL o něčem
a lyžích totiž výrazně rozšířily hovoří...
portfolio toho, co zimní olympi- Měl jsem možnost se s ním
jské hry nabízejí. A plné stadiony krátce potkat, když mi předával
diváků to náležitě ocenili...
svoje dresy se lvíčkem na prsou,
Samozřejmě staromilci budou asi poslední, ve kterých jsme ho
zklamáni. Klasické i alpské mohli vidět. Po nevydařeném

FOTBALOVÝ PLES

Užili si to. "Jednadvacáté zimní olympijské hry v Soči skončily velkým úspěchem českého sportu,"
říká Miroslav Černošek. Na snímku v centru města vidíme i manželku Petru, bývalou vynikající tenistku.
Foto: archív manželů Černoškových

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

19.30
19.35
19.40
19.45

hodin
hodin
hodin
hodin

Vzácný dar. Dresem české hokejové legendy Jaromíra Jágra obdaroval Miroslav Černošek společně s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem
(na snímku vpravo) nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Marcela Chládka (uprostřed). Foto: Česká sportovní/Zdeněk Duplák

utkání s Amerikou byl velmi
zklamán. Jednak z výsledku
a pak i z toho, jak striktně
zavelela NHL, která poslala pro
všechny vyřazené ve čtvrtfinále
hned druhý den brzy ráno letadlo do zámoří, a tudíž všichni bez
rozdílu se museli ještě v noci
zabalit a vrátit se zpět. Jarda
chtěl ještě zůstat, byly to jeho
poslední aktivní olympijské hry.
Ale práce je práce!

Jen ještě jedna poznámka, kterou
jsem mohl dnešní povídání začít.
Znovu se potvrdilo, že média
někdy vytvářejí virtuální realitu
a skutečnost je úplně jiná. Zažil
jsem to už v Pekingu a teď ještě
výrazněji znova. Téměř panika
o bezpečnost a možné nebezpečí
útoků se absolutně nepotvrdila.
V Soči byla absolutní pohoda,
výborná organizace, atmosféra,
vždyť i na hokeji všichni domácí

fandili nám. Prostě neskutečný
klid a pohoda. Tak už to v životě
chodí, ti co ze strachu nejeli,
o hodně přišli a dost ostrouhali.
Pro mě osobně to byl velice
příjemný pobyt, i když musím
přiznat, že letní olympiáda a její
sporty mě přitahují malinko víc.“
Miroslav ČERNOŠEK,
spolumajitel TK PLUS
a majitel agentury
Česká sportovní a.s.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 7: na snímku byl dům z ulice Na hrázi 3a.
Vylosovanou výherkyní, jenž získává POUKÁZKU v HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS, se stala JANA WALTEROVÁ,
Vícov 163.
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 27. ÚNORA, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 3. BŘEZNA 2014. Dnes
se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou věnovala FIRMA
PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově,

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

CHCETE SI POCHUTNAT?

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

OZDOBTE VÁŠ DORT POTISKEM NA ...

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

TIP
k obrazovce
ROZPAKY KUCHAŘE

SVATOPLUKA

(3. díl - SVÍČKOVÁ)
SERIÁLČR (1984)

NEDĚLE 2. 3. 2014

18:15 HODIN
ETEN, HOTEL, KAPUCA, KNOT, KORÁLE, KÚRY,
LENOCH, MLHA, OKAP, OSTROH, OTRAVA, PANOŠI,
PECE, PYSK, ŘEŽE, SPIS, STAH, ŠKOT, TÁGO, TATRY, ÚLET,
UNIE, VERŠTAT, VOUS, VSUN, VTIP, VÝPRASK, ZÁŘE

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 27. ÚNORA 2014, 14.00
hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PODKOLENKA“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Gabriela ŘEZNÍKOVÁ, Bratří Čapků 34, Prostějov, která
se tak může těšit na užitečnou cenu od partnera soutěže. Tím
v minulém dějství byla prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD
MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská. 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 něco sladkého...
Partnerem dalšího kola je opětovně CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ,
která sídlí v Čelechovicích na Hané. Vyhrát můžete POUKAZ
NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání PV
Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 3. BŘEZNA 2014.
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Režie: František Filip
Hrají: Josef Dvořák, Kateřina
Macháčková, David Matásek,
Josef Bláha, Dagmar Veškrnová - Havlová, Zuzana Bydžovská, Stella Zázvorková, Jiří
Vala, Karel Augusta, Vlastimil
Brodský
Třináctidílný seriál o kuchaři
Svatopluku Kuřátkovi zachycuje radosti i starosti hlavního
hrdiny na pracovišti i v soukromém životě. Je to první
seriál, kde měli diváci možnost
v určitých fázích ovlivnit, jak
bude děj příběhu pokračovat.
Hlasovalo se prostřednictvím
vypínačů - rozsvěcováním
nebo zhasínáním žárovek.
V tom nedělním právě probíhají v hotelu přípravy na zabi-

V minulém, celkovém součtu již stoosmačtyřicátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali,
že se jedná o lídra skupiny
Kryštof, kterým je Richard
Krajčo. Známého zpěváka,
moderátora i herce populární
skupiny, která předminulou
sobotu koncertovala v Prostějově, poznala celá řada našich
čtenářů...
Z porce 345 soutěžících,
které jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce, kterým se
stal Pavel NOVÁK, Sídliště
Svobody 18/70, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do sportovních vod. Graficky jsme mírně
poupravili jediného prostějovského rodáka, který se zúčastnil právě skončených zimních
olympijských her v Soči...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stodevětačtyřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
27. 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 BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 3. BŘEZNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VE HŘE POCTIVÝ CATERING...

Také čtvrté číslo ve druhém
měsíci nového roku vám nabízí
zápolení o zbrusu zajímavou výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
totiž ani tentokrát neopomněli
bádání s čísly a díky dalšímu
novému partnerovi tohoto
klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum, se nyní zápolí o cenu
z obchůdku paní Vašíčkové,
která nabízí skvělou kávu, čaje,
koření, čokolády...
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 PRÁVĚ DO
OBCHŮDKU NA KRAVAŘOVĚ ULICI V PROSTĚJOVĚ 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 27. ÚNORA
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 2 - 8 - 2 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stosedmatřicátou
výherkyní stala JAROSLAVA
PLACHÁ, Moravská 15,
Prostějov. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout
POUKÁZKU
V
CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou tentokrát věnovala
RESTAURACE JADRAN
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, jež byla partnerem
uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
3. BŘEZNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

jačkové hody a také mejdan na
oslavu Hedvičiných narozenin,
která Sváťovi není lhostejná.
Ráno pak zjistí, že ze zamčené
kuchyně „záhadně“ zmizela
jedna svíčková. Přemýšlí, jak
situaci řešit. Ať už celá věc
dopadne jakkoli, padne na něj
stejně podezření, že někoho
kryje. Pustí se tedy do vyšetřování na vlastní pěst...

VÍCE NEJEN O TOMTO OBLÍBENÉM SERIÁLU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je David Navrátil, Dobrovského 16, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: V PRODEJNĚ ŠPERKŮ GATTA ZAKOUPÍTE I DÁRKOVÉ POUKAZY
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 27. 2. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Žižkovo nám. Pronájem prodejny o ploše 250 m2 (26 x 9m).
Cena: Kč 79.000,-/měsíc

Prostějov, Máchova ul. Prodej RD 4+kk po rekonstrukci, terasa,
zahrádka s posezením. Zast. plocha 123 m2. Cena: Kč 2.499.000,-

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

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,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, Krasická 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 1.100.000,Kč 2.149.000,Kč 2.895.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Určice
3+kk, Pv, Kostelecká ul.
3+1, Pv, Určická ul.

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

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

PLUMLOV RD, 7+1, luxusní
rodinné sídlo na
výjmečném místě
s výhledem na Plumlovskou přehradu, zast. plocha 170m2, zahrada
1035m2.
CENA: 6.190.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV RD, 6+1, prostorný, po rekonstrukci, garáž, všechny
ing. sítě, i k podnikání, zast. plocha
280m2, zahrada 426m2.
CENA: 2.990.000Kč.
HVOZD - RD
5+1, po částečné
rek., pozemek
celk. 830m2, dvě
koupelny, garáž, dva sklepy, prostorný dvůr.
CENA: 690.000Kč.
PROSTĚJOV RD, prostorný s byty 3+1, 4+1 a 2+1,
garáže pro 3 vozy,
pozemek celk. 574m2, klidná a vyhledávaná lokalita.
CENA: 4.200.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY
- RD, s byty 8+kk a
3+1, prostorný, po
rekonstrukci, hospod.stavby, zast. plocha 930m2, zahrada 1620m2. CENA: 2.900.000Kč.

www.reality-domino.cz

REALITY
POHODA
Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY
O VÝMĚŘE 46 M2, 116 M2
prostory jsou po kompletní rekonstrukci
Cena pronájmu dohodou!!!

SUPERNOVINKA:
1) Prodej haly v obci Dzbel - 872 m2
70 tis.Kč + prov.
350 tis.Kč !!!
2) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
2.999 tis.Kč
3) RD 4+kk Melantrichova - 204 m2, zahr.
480 tis.Kč
4) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
2
3,3 mil.
5) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m
5.490 tis.Kč
6) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
PRONÁJMY:
1+kk sídl.E.Beneše - po rekonstr.,
6.100,- vč.ink.
2+1 Sídl.Svobody - 7.P..
8,5 tis.vč. ink.
2+1 nám.E.Husserla
4,8 tis.+ ink.
8,5 tis.Kč vč.ink.
3+1 Dolní - 90 m2, 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
2
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m - 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
350 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,
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m2 1750 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

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

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

info o ceně v RK!

3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro

750.000,-Kč

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

440.000,-Kč

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

DOMY
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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 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

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

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

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč
* BYT 2+1, A.Slavíčka
690.000 Kč
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč
* BYT 3+1, 81 m2
1.250.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+1, Kralice n/H. 2.600.000 Kč
* PRONÁJEM 2+1
5.000/měs+ink
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svobody 635.000 Kč
* BYT 2+1, A.Slavíčka
690.000 Kč
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
750.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJEM kanceláře 6.500/měs.
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byty 3+1 a větší, po rek. i pův.stav
* RD v PV a okolí
* Byty 1+1 a 2+1
* zahradu v PV a okolí
* chaty a pozemky do 25 km od PV
WWW.VNB-REALITY.CZ

Máte záznam v některém z registrů?
Vlastníte dům či byt? Sloučíme vaše
půjčky do jedné a s nižší splátkou. Volejte 775 783 290

www.realitypolzer.cz

Pronajmu garáž. Sladkovského ul.
Tel.: 732 619 482
Pronajmu velkou nadstandardní garáž 30 m2 na Okružní ul.
uzavřený objekt + elektrika.
Tel.: 604 511 585
Pronajmu 3+1 v centru. 723 565 897
Přenecháme nájem zavedené velké
restaurace v Prostějově. Poloha –
okraj velkého sídliště. Informace na
tel.: 602 747 139
Pronajmu obchodní prostor 120 m2
na ul. Kravařova. Tel.: 777 13 55 40
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Pronajmu byt 2+1 54m2 v klidné
lokalitě PV, částečně zařízený. Cena
5500,- + inkaso. Volny od dubna
2014. Tel. 775 011 885. RK nevolat.
Pronajmu 1+1 zař. 725 045 792

SLUŽBY

Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Koupím byt 3+1, 4+1, nejlépe po
rekonstrukci, tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658
Hledám ke koupi byt v Pv, větší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte!
728 318 836
Chcete prodat vaši nemovitost
s maximálním ziskem. Nová forma prezentace. Tel.: 777 454 174
Pronajmu 1+1 PV, 602 860 298
Pronajmu garáž ve Vrahovicích. Tel.:
737 876 938

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

Pronajmu garáž v ul. Sušilova. Tel.:
732 156 999

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

Hotově vykoupím vaši nemovitost.
Ihned. Tel.: 723 565 897

Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
T.: 608 539 783

Pronajmu byt 2+1, Holandská ul..,
774 465 799

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

Prodám byt 2+1, v OV, po částečné rekonstrukci. Tel.: 777 827 423 Ne RK!

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

Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka ve vyšším poschodí. Tel.: 777 827 423 Ne RK!
Pronájem obchodu v centru PV, 100 m
od radnice. 724 337 984
Pronajmu byt 3+1, 110m2, v činžovním domě v klidné lokalitě PV
(10 minut do centra), parkování v
garáži, velký sklep, možnost využívat zahradu. Částečně zařízený s
kuch. linkou. Cena 8 000 Kč + inkaso (do 2 tisíc). Tel. 775 011 885.
RK nevolat

Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Nabízíme vyklízení, půd a sklepů.
Vykupujeme i starožitnosti. Tel.:
777 124 888

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

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

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

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

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

Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.:
723 522 369

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354
Koupím RD se zahrádkou v PV
nebo okolí do 20. km. RK nevolat!
722 539 880
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

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

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Hledám ke koupi RD. Prostějovsko.
města. 777 602 873
Tel: 602 570 658

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

REALITY

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Prodám pozemek v Plumlově,
944m2. Atraktivní místo s výhledem
na plumlovskou přehradu a okolí.
Cena 2 200 Kč/m2. Tel.: 774 983 849

Renovace koupelnových van
akrylátovou vložkou.
Tel.: 608 462 346
Zednictví Vančura vám kvalitně
zhotoví veškeré stavební práce
menšího a většího rozsahu např.
rekonstrukce, opravy, novostavby,
zateplení, byt. jádra, izolace mokrého zdiva chem. cestou. Včetně
poradenství. Tel.: 774 627 358
zednictvivancura@seznam.cz
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
Prodej a rozvoz jídel, do firem
i domácností, včetně žlučníkových
a diabetických diet. Tel.: 725 015 071
Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
Provádím prvotřídní modeláž nehtů
přímo u vás doma. 1. modeláž - sleva.
Tel.: 608 713 024

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů Volejte: 777 551 492
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitostí. Splatnost až 15 let, nízké
splátky, bez prověřování registru.
Tel.: 775 439 282 nebo 607 048 621
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Nabízím hotovostní půjčky od
5 až 50 tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
Máte vysoké úroky u svých půjček?
Potřebujete snížit splátky stávajících úvěrů nebo hypoték?! Volejte
775 783 290
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
jednání. 774 119 937
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO
s.r.o. Volejte777 551 492
Nezvládáte splácet vysoké splátky
úvěrů? My vám pomůžeme! Volejte
775 783 290
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
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UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující
číslo je
ve čtvrtek
27. 2. 2014
do 12.00 HODIN

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

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.

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

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
MAČKALSTAV S.R.O. - provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459,
608 538 035, www.mackalstav.cz
Hledáme vhodného uchazeče na
pozice: Provozní elektromechanik.
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram. Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe v oboru
výhodou, svařování el.obloukem.
Požadujeme: pečlivost, flexibilita,
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

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

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

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

Prodám výklopná garážová vrata,
hnědá (2 x 2,5m). Cena 5 000 Kč.
Tel.: 605 169 743
Prodám kalifornské králíky k chovu.
Tel.: 736 109 819.

GRATULACE

Prodám konzumní brambory
z Vysočiny. Cena 12 Kč/kg. Drobné
1 kg/8 Kč Tel.: 607 816 893

Dnes, tj. 24. února 2014
se dožívá krásných
85 roků
pan Josef KOLEČEK
z Čechovic.
Do dalších let mu přejí
hodně zdraví, spokojenosti
a pohody manželka Naďa,
syn Otakar, dcera Eva
a vnoučata Marta,
Jitka a Martin.

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

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

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

Dne 19. února 2014
uplynul 1. smutný rok
od úmrtí
pana Josefa KOUKOLA
z Vranovic a
dne 17. února 2014
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí jeho sestry
BoženkyZAHRADNÍČKOVÉ.
Kdo jste je znali,

Dne 28. února 2014
vzpomínáme 2. smutné
výročí, kdy nás
navždy opustila
paní
Jarmila SVOBODOVÁ
z Prostějova - Čechovic.
Za vzpomínku děkuje rodina.

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

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

PRÁCI HLEDÁ

Obchodní zástupce

Očím jsi odešel,
v srdci jsi zůstal.

Dnes, tj. 24. února 2014
vzpomeneme
4. výročí úmrtí
paní Ivany KŘÍŽOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte ji
tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ
LETADLEM,
BALÓNEM A BUSEM!

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

Nemáte umístěné dítě v jeslích nebo
školce? Zdravotní sestra - asistent
pedagoga nabízí hlídání a výchovu
vašeho dítěte. Tel.: 777 066 157

Koupím jakýkoliv starý motocykl
JAWA, ČZ, pionýr, moped, babetu,
vozík PAV nebo sajdu i nepojízdné
bez dokladů. Tel.: 608 878 066

VZPOMÍNKY

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

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

Prodám starší vybavení prodejny
(regály, pulty další), zánovní pokladnu sharpe. Tel.: 732 211 328
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Dne 27. února 2014
tomu bude 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Vlastimil VEDMOCH.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 28. února v 10.00 hodin

Dne 27. února 2014
uplyne rok plný bolesti
a smutku, kdy
v prostějovské nemocnici
nečekaně zemřel náš
milovaný syn, tatínek
a také dobrý kamarád
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.
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*Akce platí jen do 28.února 2014

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

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

Soutěž

21

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. února 2014

Překročili jsme polovinu!
DO KONCE VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE CHYBÍ UŽ JEN DVA KRŮČKY
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zkraje letopočtu 2014, již pohltila všechny zapálené soutěžící. Ti si tak nenechávají utéct mimořádnou
u šanci vyhrát
y
nějakou
j
at to ovšem nemusí
ze zajímavých cen v průběhu šesti kol, ba co víc, na konci se třeba těšit z dovolené v Řecku... Vzdávat
ani ostatní, před námi jsou ještě dvě kola a v nich se může stát cokoliv!
Zajímavou soutěží, do níž se už zapojilo na čtyři stovky čtenářů, hodláme nejen podpořit pozici
ci nejčtenějšího
regionálního periodika, ale především ocenit věrné abonenty a současně dát nejen všem předplatitelům
elům možnost
vyhrát právě nějakou tu hodnotnou cenu. A co čeká na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších! Jak už bylo
y řečeno,
jeden z vás poletí do Řecka, druhý se proletí balonem 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,
přičemž v každém z nich najdete tři otázky. Vaším úkolem bude správně vybrat z nabízených variant,
riant,
odpovědi doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěsěstíčko. V každém kole můžete získat maximálně šest (předplatitelé dvanáct) bodíků. Tři z vás, kteří jich
posbírají nejvíc, se mohou těšit na hodnotné ceny. V případě bodové rovnosti proběhne slosování.
A to není všechno. Získané body se vám také započítají do celkového hodnocení všech soutěžících
během půldruhého měsíce, z něhož po skončení vzejde PATNÁCTKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, která
á se podělí
o HLAVNÍ CENY.
Těmi, jak už zaznělo, budou LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA v hodnotě 10 000 Kč, LET BALONEM v hodnotě
7 200 Kč nebo AUTOBUSOVÝ ZÁJEZ DO ŘECKA v hodnotě 5 000 Kč. A to není všechno, i další v pořadí se
mohou těšit na zajímavé výhry jako je například žehlící prkno, tenisová raketa či spotřební elektronika.
ka.
Důležitou zprávou je také skutečnost, že do soutěže se můžete zapojit kdykoliv. Čekají na vás totiž
ž bonusové
é
otázky s body navíc, s nimiž se dá případná ztráta kdykoliv dohnat!
A co víc, koho minula ježíškovská nadílka k předplatnému z konce roku 2013 a má zaplacenou plnohodnotnou
hodnotnou
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
CH 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:

Výhercem čtvrtého klání se stal Oldřich Dvořák

KDO SI ZAPLAVE ZADARMO?

5

Již po celý měsíc máte možnost získávat soutěžní body a tím nejen vyhrát některou z hodnotných
cen v jednotlivých kláních, ale současně se krůček po krůčku přibližovat hlavní výhře. Současně se
pak můžete zase o něco více těšit na nějaké to překvapení. Nejinak tomu bude i v již pátém dějství,
v jehož rámci za vámi přicházíme s trojicí dalších otázek.
Jsme totiž už skoro u konce VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE, a kdo nezahálí, má možnost vyhrát zajímavé ceny. V předchozím dějství jsme zabrousili do sportovních i kulturních vod a také
k zajímavosti z naší redakce. Dnes na vás opět čeká trojice zapeklitých otázek, abyste byli výhře co
nejblíže. Tak se neváhejte pustit do hádání.
Obzvlášť, když podruhé v historii soutěže můžete právě teď získat body navíc, a to v případě,
pokud znáte správnou odpověď na bonusovou otázku. Tuto prémiovou možnost jste poprvé měli
v rámci třetího kola., druhá šance přichází právě teď...
Tentokrát zabrousíme opět do politických vod, mírně do kultury a čeká vás znovu i otázka z redakčního prostředí. A i v posledním klání můžete čekat další otázky ze sportu, kultury či zajímavých
pikantérií ze života města.
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové
zvýhodnění.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má sebou již čtvrté kolo, které opět proběhlo
více než zdařile. Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla naplnilo hned
164 soutěžících, z nichž se nám opět sešly hned dva tucty s maximálním počtem
dvanácti bodů. I tentokrát se tedy potvrdilo, že 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 čtyřiadvacítky stoprocentních
byli nakonec z rukou šéfredaktora Petra Kozáka vylosováni...

1. místo - OLDŘICH DVOŘÁK
A. Slavíčka 14, Prostějov s plným počtem 12 bodů
který vyhrává hodnotný balíček plný zajímavých dárků a půlroční předplatné
Prostějovského Večerníku

2. místo - MARIE PROCHÁZKOVÁ
Krasická 43, Prostějov také s 12 body
která vyhrává balíček od firmy Alika

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!

3. místo – OTAKAR MAREK
Brněnská 36, Prostějov opět s 12 body
který vyhrává značkové víno a drobný dárkový předmět

1. Jak se jmenovalo kino, do něhož
se chodilo v ulici Újezd, kde dnes
sídlí Bowling Palace? získáváte
a) JAS
b) OKO
body
c) DUHA

TŘI OTÁZKY PRO
2
5. KOLO:

2.) Jak se jmenoval fotbalový klub,
který sídlil na místě u hlavního nádraží,
kde dnes stojí supermarket Albert
áte
a kdy hrával domácí zápasy? získáv
a) TJ Železárny, sobota odpoledne
body
b) TJ OP, neděle odpoledne
c) TJ Agrostroj, neděle dopoledne

3

3.) V jakém roce vyšlo první vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
a) 1997
váte
získá
b) 1990
c) 2005

1

bod

Správné odpovědi, nebo třeba jen tipy nám zasílejte opět na e-mailovou adresu: souteze@vecernikpv.cz,
či telefonujte na 582 333 433. Svůj anketní lístek můžete také donést přímo do redakce v Olomoucké ulici,
či jej poslat poštou na známou adresu. Čas na to máte OPĚT DO ČTVRTKU 27. února 2014.
Jména trojice výherců z pátého dějství zveřejníme v příštím vydání, které vyjde v pondělí 3. března 2014.

BONUSOVÁ OTÁZKA, která
vás obohatí o 3 body NAVÍC!

Prostějovský Večerník vychází...
a) každou středu v měsíci
b) každé pondělí v měsíci

V pátém kole soutěže můžete vyhrát ...
1.cena : V.I.P. permanentní vstupenka na
10 hodin do bazénu Městských lázní
v Prostějově a balíček od salonu
NAISY
2. cena: kniha s recepty dr. Oetker a čtvrtletní
předplatné Prostějovského Večerníku
3. cena: triko a polštář

o 4. až 12. místo se podělili:
Miluše Hovorková, Mozartova 2 , Prostějov * Horst Rieger, Hluchov 98 * Zdeněk Pazdera, Kpt. Nálepky 19, Prostějov * Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov *
Vladimíra Baláková, Žeranovská 21, Prostějov * Olga Svobodová, Polišenského 3,
Prostějov * Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov * Věra Vizzini, Brněnská 24,
Prostějov * Jaromír Přecechtěl, Nerudova 458, Bedihošť * František Patz, Krasická
41, Prostějov * Libor Buřt, Určice 445 * Jiří Vítek, Žeranovská 23, Prostějov * František Svoboda, Sídl. Svobody 5\13, Prostějov * Pavel Duda, Nerudova 89, Prostějov
* Božena Danišová, E. Beneše, Prostějov * Adolf Hořava, Vojáčkovo nám. 10, Prostějov * Jiří Paul, Šárka 24, Prostějov * Jana Nenálová, Dobrovského 32, Prostějov
* Lenka Trnečková, kpt. Jaroše 29, Prostějov * Mackovi, Sídl. Sport 793, Kostelec
na Hané * Zbyněk Hošťálek, Stroupěžnického 17, Prostějov
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.

Správné řešení z 4. kola:
1.) Kdo byl nedávno vyhlášen již posedmé nejlepším sportovcem
Olomouckého kraje?
b) Tomáš Berdych
2.) Jaký projekt je bezprostředně spjat s městem Prostějovem
v letním období?
b) Prostějovské léto
3.) Který člen redakce byl zároveň i maskotem redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
b) kocour Michael Jackson

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 4. KOLE
1. až 3. místo: Libor Buřt, Určice 445, Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov, Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov všichni 56 bodů
4. až 7. místo: Olga Svobodová, Polišenského 3, Prostějov, Věra Vizzini, Brněnská 24, Prostějov, František Patz, Krasická 41, Prostějov, Pavel Duda, Nerudova 89, Pv všichni 52 bodů
8. až 9. místo: Jaromír Přecechtěl , Nerudova 458, Bedihošť, Jiří Paul, Šárka 24,
Prostějov oba 48 bodů
10. až 12. místo: Horst Rieger, Hluchov 98 * Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov * Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov všichni 44 bodů

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

Sport
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Korfbalisté SK RG Prostějov podlehli Prievidzi i Znojmu
Znojmo, Prostějov/jim - Už
jen jedno kolo čeká prostějovské korfbalisty, než se
uzavře základní část extraligy dospělých. Tým SK RG
odehrál v uplynulých týdnech
dva zápasy nejvyšší domácí
soutěže, svou bodovou bilanci
ale nevylepšil. Doma proti slovenské Prievidze z toho byla
těsná porážka o jediný koš, ve
Znojmě pak další těsná prohra, tentokrát o tři body. Částečně se vedlo alespoň prostějovské rezervě. Ta si s chutí
zastřílela proti slovenskému
výběru, jemuž nasázela tři
desítky bodů.
Do zápasu proti Prievidze nevstoupili domácí vůbec dobře.
Ve střelbě sice byli aktivní,
řada míčů se však odrážela ven
z koše a nepropadla obroučkou. Nešlo to ani v obraně, kde
Prostějovští nechali soupeře
útočit libovolně přes asistenta,
i když před zápasem bylo cílem právě asistenci Prievidzy
nedovolit. Toto vše mělo za
následek náskok soupeře 5:0
po pěti minutách hry.
„Až po time-outu a po připomenutí taktických pokynů
jsme zastavili soupeře ve střelbě košů. Ovšem v našem útoku k výrazné změně bohužel
nedošlo a o každý koš jsme se
velmi nadřeli. Přesto jsme poločas stáhli na dva koše,“ ohlížel se za duelem kouč David
Konečný.
Druhý poločas připomínal boj
na obou stranách, při němž se
domácí tým pomalu dotahoval a dotahoval. Dokonce se
mu dvě minuty před koncem
podařilo srovnat na 16:16, pak
ale následovala chyba v obra-

Tabulka České korfbalové extraligy:

1. KCC Sokol České Budějovice
2. VKC Kolín
3. KK Brno
4. Modří Sloni Znojmo
5. SK RG Prostějov
6. SKK Dolphins Prievidza

9
9
9
9
9
9

8
8
5
4
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
4
5
8
8

Tabulka Korfbalové ligy rezerv:

1. KK Brno
2. VKC Kolín
3. KCC Sokol České Budějovice
4. Modří Sloni Znojmo
5. SK RG Prostějov
6. SKK Dolphins Prievidza
ně, která velmi připomněla
začátek zápasu. Ta znamenala
opět vedení Prievidzy 17:16.
„Tuto chybu jsme velmi rychle dotáhli úspěšnou střelou
a srovnali jsme na 17:17.
Bohužel třicet sekund před
koncem jsme opět chybovali
v obraně a z penalty soupeř
rozhodl na konečných 17:18
v náš neprospěch,“ zamrzely
závěrečné desítky sekund Konečného.

SK RG Prostějov „A“ –
SKK Dolphins Prievidza
„A“ 17:18 (10:12)

Sestava a koše Prostějova:
Uherka 6, M. Marek, Lešanská
1, Šťastná – T. Marek 6, Lužný, Nasadilová 3, Zelinková
– Vyroubal 1. Trenér: David
Konečný.
Utkání rezerv se na rozdíl od
střetnutí „A“-výběrů odehrál
v poměrně poklidném tempu.
„Z našich hráčů opadl závazek
povinnosti zvítězit a navíc jsme
měli i více času na střelbu. Od
začátku nebylo co řešit a je jen
škoda, že trošku toho střelec-

9
9
9
9
9
9

6
6
6
5
3
0

1
1
0
0
0
0

2
2
3
4
6
9

kého štěstíčka v tomto zápase
jsme neměli v prvním utkání,“
posteskl si David Konečný.
Při závěrečném ohlédnutí za
celým dvojutkáním tak prostějovskému kouči ke spokojenosti chyběly dva body
z úvodního střetnutí. „Co se
týká samotné hry, tak není možné ztratit prvních pět minut zápasu tím, že neplníme pokyny,
které si před zápasem řekneme.
Co se týká úspěšnosti našeho
útoku a střelby, tak zde je příčin více. Některé důvody jsou
objektivní, ale většina důvodů
neúspěchu je jen a jen v nás,“
podotkl společně s vírou, že
všichni hráči vědí, kde jsou
hlavní příčiny neúspěšných
střel a tím i prohry. „Z každé
prohry je nutné hledat ponaučení,“ uzavřel své hodnocení.

SK RG Prostějov „B“ –
SKK Dolphins Prievidza
„B“ 30:11 (15:8)

Sestava a koše Prostějova:
Vyroubal 3, M. Marek 2,
Lešanská 11, Šťastná 1 – T.
Marek 4, Lužný 1, Nasadilo-

217:157
211:159
200:164
162:158
146:198
147:247

16
16
10
8
2
2

184:115
178:163
162:128
160:149
134:162
112:213

13
13
12
10
6
0

vá 1, Zelinková 3 – Uherka
4. Trenér: David Konečný.
Extraligové utkání se Znojmem začalo vyrovnaně
aně
a kolem patnácté minuty byl
valo
stav 5:5. Znojmo vyčnívalo
lbě
v pohybu, rychlosti a střelbě
ov
z dálky, naopak Prostějov
byl silnější na doskokuu
i v uvolnění a dvojtaktech.
Postupně však Znojmo přitlačilo v obraně a výsledkem bylo poločasové vede-ní Jihomoravanů 9:6.
pili
„Do druhé půle jsme vstoupili
sme
úžasně a za deset minut jsme
otočili výsledek na 12:11. Opět
oku
jsme dominovali na doskoku
a začalo se nám dařit i střelecky z dálky. Naopak soupeř přestal využívat šance a dokonce
začal kazit i základní rozehru,“
byl chvíli v příjemném rozmaru kouč David Konečný.
Za zmíněného stavu 12:11 ale
domácí neproměnili penaltu
a poté ani další velké šance.
„Tím jsme pomohli soupeři se
opět zvednout, naopak nás nevyužité šance srážely. To mělo
za následek hned sedm košů

Společná. Snímek zachycující hráče korfbalového týmu SK RG
Prostějov.
Foto: Archív SK RG Prostějov

pro Znojmo v řadě. Z tohoto
tlaku jsme se vzpamatovali už
pozdě a v posledních třech minutách jsme pouze korigovali
skóre na konečných 15:18,“
okomentoval Konečný vyústění duelu trochu rozpačitě.

Modří Sloni Znojmo
„A“ – SK RG Prostějov
„A“ 18:15 (9:6)

Sestava a koše Prostějova:
Uherka, Vyroubal 3, Šťastná

4, Snášelová 1 – T. Marek 4,
Lužný 1, Nasadilová 2, Zelinková – Galíček, M. Marek.
T
Trenér:
David Konečný.
V zápase Korfbalové ligy
rezerv
se opět hrálo uvolněr
ně.
n „Pro nás byl velmi dobrý
p
první
poločas, kdy jsme proměňovali
své šance a se soum
peřem jsme drželi krok. Do
druhé půle Znojmo zrychlilo
a přidalo na tlaku v obraně.
Tento tlak omezil naši střeleckou úspěšnost, a tak si zápas
ke konci celkem v klidu pohlídal náš soupeř,“ stručně shrnul dění na palubovce David
Konečný.
Při celkovém hodnocení ho
tak potěšilo, že hráči dokázali
se Znojmem hrát vyrovnané
utkání a že si ověřili, že na to-

hoto soupeře mají, „Stačí jen
málo, ale zároveň to nejdůležitější. Zápas rozhodlo naše
nevyužívání šancí – dvě neproměněné penalty a pět dvojtaktů za zápas je opravdu hodně.
Věřím, že v této sezóně řada
hráčů získává zkušenosti, které
se pozitivně odrazí do té příští,“ těší se David Konečný na
příznivou budoucnost a boje
v play off.

Modří Sloni Znojmo
„B“ – SK RG Prostějov
„B“ 26:16 (12:11)

Sestava a koše Prostějova:
Lužný, Vyroubal 6, Šťastná 2,
Snášelová – M. Marek 2, Galíček 2, Nasadilová 3, Zelinková
1 – T. Marek. Trenér: David
Konečný.

Mladí nohejbalisté Sokola I Prostějov se stali ZLATÝ ŠPIČÁK!
MČR juniorů a žáků dovezl
nejúspěšnějším oddílem úvodního dějství PNS BCZDTJ
Prostějov i stříbro a bronz

Chodov, Prostějov/pk - Předminulou neděli 9. února 2014
proběhlo v Chodově úvodní
kolo nového ročníku „Poháru
Českého nohejbalového svazu
žáků a dorostenců 2014“,
přičemž v tomto turnaji byly
na programu trojice. Této
dlouhodobé pohárové soutěže
se zúčastnilo rovněž družstvo
žáků TJ Sokol I Prostějov v
novém složení Jakub Ftačník,
Lukáš Kábrt a Tomáš Brenner,
v soutěži dorostenců se pak
představilo kvarteto Jan
Matkulčík, Tomáš Roba,
Marián Příhoda a Jakub
Ftačník který hrál v obou
kategoriích. Obě sestavy si

vedly výborně, což je dobrým
příslibem pro letošní nohejbalovou sezonu.
Trojice žáků prostějovského Sokola I je obhájcem loňského prvenství v této soutěži, ale jelikož hned
dva hráči přešli od ledna 2014 do
kategorie dorostu, bylo otázkou,
jak do letošního ročníku soutěže
nově vytvořený celek vstoupí.
V základní skupině si hráči Sokola
I Prostějov naprosto suverénně
poradili s trojicemi Chabařovic,
Českých Budějovic „B“, Karlových Varů a Horažďovic, načež
bez ztráty jediného setu postoupili do čtvrtfinále soutěže. Zde
po exhibičním výkonu porazili
Zruč-Senec 2:0 na sety a zajistili

si start v semifinále, kde si hladce
poradili s „B“-týmem Českých
Budějovic rovněž bez ztráty setu.
Finále proti velmi kvalitnímu
a dobře sehranému celku Českých
Budějovic „A“ měli mladí Hanáci
dobře rozehrané, v rozhodujícím
setu vedli borci Sokola I Prostějov
již 8:5, ale nedokázali dotáhnout
tento zápas do vítězného konce.
I tak je ovšem druhé místo na
úvod letošní sezony dobrým
odrazovým krůčkem do dalších
náročných bojů.
Dorostenci TJ Sokol I Prostějov
měli za soupeře až na neúčast Sokola Modřic celou dorosteneckou
špičku naší republiky a bylo otázkou, zda se oproti loňskému roku

posunuli ve své výkonnosti dále.
V základní skupině v úvodním
zápase tým remizoval se silným
celkem Zvěrotic 1:1, ale všechny
další utkání již Prostějované zvládli výborně a po vítězstvích
nad SK Kotlářkou Praha „A“
a Karlovými Vary „B“ shodně 2:0
postoupili do čtvrtfinále soutěže
z prvního místa ve své skupině.
V boji o postup do semifinále
pak s přehledem porazili rezervu
pražské Kotlářky a v tu chvíli již
dosáhli více, než před zahájením
doufali. V zápase o postup do
finále prohrál Sokol I Prostějov
s vynikajícím celkem Sokola
Stratov 0:2, když druhý set pouze
o jediný míč. V zápase o bron-

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

PRVNÍ TŘI
POCESTUJÍ LETADLEM,
BALÓNEM A BUSEM!
PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

vraťte se
na stranu

21

zové medaile porazili vyslanci
Hané SK Kotlářku Praha „A“ 2:0
a vybojovali tím cenné body do
dalších kol pohárové soutěže.
„S výkonem i umístěním obou
celků musím být maximálně spokojen. Je to víc, než jsem v úvodu
letošní sezony očekával. Žáci jsou
odchodem dvou opor do kategorie
dorostu opravdu velmi oslabeni,
ale přesto naznačili, že se s nimi
musí počítat a že i letos budou
hráči kandidátem na nejpřednější
medailová umístění. Jejich hra se
opírá o silnou individualitu Jakuba
Ftačníka, posilou je i přítomnost
leváka Lukáše Kábrta, další hráči
se budou s touto dvojicí postupně
sehrávat. Dorostenci odehráli
rovněž výborný turnaj, na bloku
byl jedním z nejlepších blokařů
turnaje Jan Matkulčík, na smeči
pak podali dobré výkony jak
Tomáš Roba, tak i Jakub Ftačník,
kteří byli důraznými ukončovateli
akcí na síti. Na úvod sezony jsem
tedy spokojen,“ zhodnotil zdařilé
pohárové vystoupení svých
svěřenců Richard Beneš, trenér
nohejbalového oddílu TJ Sokol I
Prostějov.

České Budějovice, Prostějov/pk - O předminulém
víkendu vyrazila výprava
BC DTJ Prostějov na Mistrovství České republiky
juniorů a žáků v boxu. Pod
vedením Karla Menyháze se
na jih Čech vydalo kvarteto
vyslanců úřadujícího mistrovského klubu v seniorské
kategorii. A naděje Hanáků
se nevracely s prázdnou.
Od 14. do 16. února 2014 se
v Českých Budějovicích zápolilo v rámci MČR juniorů
a školní mládeže. Z prostějovského BC DTJ startovali dva
boxeři v kategorii kadetů a dva
mezi žáky.
A jak si vedli? Mezi žactvem
ve váhové kategorii do 57 kilogramů prohrál Štěpán Sedlák

na body s pozdějším mistrem
republiky, v „pětasedmdesátce“ pak Adam Špičák měl
v semifinále volný los, čehož
dokonale využil a ve finále porazil Šarišského z Poděbrad na
body a stal se mistrem České
republiky.
Ve váze 66 kg kadet Ladislav
Jindra rozdrtil v prvním utkání
Čekaje z Poruby k.o. ve třetím
kole, ve druhém zápase porazil
již v prvním kole technickým
k.o. Frice z Vítkovic. Do finále nastoupil Jindra bohužel se
zraněnou rukou a prohrál na
body 1:2 s Hornem z Mělníku.
Uspěl i Pavel Ján ve váhové
kategorii do 80 kilogramů,
v níž získal třetí místo, když v
jediném zápasu prohrál v 1. kole
K.O. s Kašparem z Pardubic.

www.vecernikpv.cz
www
vecernikpv cz

Pivínští žáci excelovali v Nezamyslicích

Nezamyslice/jim – O nastávající
fotbalovou generaci se v Pivíně
bát nemusejí. Dokazuje to nejen
pohled na podzimní tabulky
okresních soutěží, ale i prezentace na zimních halových turnajích. Týden po prvenství mladších žáků se v nezamyslické
hale dařilo i starším žákům. I ti
zvládli celé klání bez porážky a
po jediné inkasované brance se
stali vítězi turnaje pořádaného
Okresním fotbalovým svazem
Prostějov. Ondřej Halouzka
s Alešem Vrbou navíc získali
individuální ocenění pro nejlepšího střelce a brankáře.
Pořadatelé rozdělili osmičku účastníků do dvou čtyřčlenných skupin.
V „áčku“ si Pivín nejprve poradil
1:0 s Bedihoští, poté 2:0 s Plumlovem i Nezamyslicemi a po zisku
devíti bodů a skóre 5:0 si vybojoval
postup z prvního místa. To druhé
postupové pro sebe získali mladíci
Plumlova, kteří porazili Nezamyslice 2:0 a s Bedihoští si pohráli po
výsledku 5:0. Právě žáci Sokola
Bedihošť obsadili třetí místo ve
skupině a Nezamyslice čtvrté.

Nepoznali přemožitele. Starší žáci Pivína se i přes jednu penaltovou bitvu prodrali k celkovému prvenství.
Foto: OFS Prostějov
V „béčku“ si podobně suverénně jako Pivínští počínalo i starší
žactvo Určic. To si poradilo 5:0
s Hvozdem, 2:1 s Brodkem u
Prostějova a hned na úvod 1:0
Dobromilice. A právě duel Určic
s Dobromilicemi rozhodl o obsazení prvního a druhého místa,
protože Dobromiličtí si následně
připsali tři body do tabulky s Brodkem u Prostějova i Hvozdem.
Třetí post připadl po vzájemném

souboji Brodku a čtvrtý Hvozdu.
Po odehrání základních skupin
následovaly boje o konečné
umístění. Bitvu o sedmé místo
zvládly ve velké přestřelce lépe
Nezamysličtí a skončili tak před
Hvozdem, střetnutí o páté místo
přineslo větší drama a Brodek
u Prostějova udolal Bedihošť o
jedinou branku. To ale nebylo nic
proti semifinále, oba tyto duely
dospěly až do penaltového roz-

střelu. Pivín s Dobromilicemi hrály 1:1, Určice s Plumlovem 0:0.
Nervy drásající souboj zvládli lépe
vítězové skupin, takže o třetí místo
se utkal Plumlov s Dobromilice
a o pohár pro vítěze Pivín s Určicemi. Duel o bronz opět rozhodly

za stavu 1:1 až penalty, tentokrát
se v nich lépe vedlo Plumlovu. Ve
finále bylo jasno hned po normální
hrací době, Určice nedokázaly ani
jednou skórovat, zatímco Pivín
hned dvakrát a jeho hráči tak mohli
po závěrečném hvizdu začít slavit.

Skupina „A“:
Pivín - Bedihošť 1:0, Nezamyslice
- Plumlov 0:2, Bedihošť - Nezamyslice 5:1, Plumlov - Pivín 0:2,
Bedihošť - Plumlov 0:5, Pivín - Nezamyslice 2:0.

Skupina „B“:
Brodek u Prostějova – Hvozd 4:1,
Určice – Dobromilice 1:0, Hvozd –
Určice 0:5, Dobromilice – Brodek u
Prostějova 1:0, Hvozd – Dobromilice
0:5, Brodek u Prostějova – Určice 1:2.

Tabulka:
1. Pivín
3 3
2. Plumlov
3 2
3. Bedihošť
3 1
4. Nezamyslice 3 0

Tabulka:
1. Určice
3 3
2. Dobromilice 3 2
3. Brodek u Pv 3 1
4. Hvozd
3 0

0
0
0
0

0
1
2
3

5:0
7:2
5:7
1:9

9
6
3
0

0
0
0
0

0
1
2
3

8:1 9
6:1 6
5:4 3
1:14 0

Zápasy o umístění:
O 7. místo: Nezamyslice - Hvozd 7:2. O 5. místo: Brodek u Prostějova Bedihošť 2:1. Semifinále: Pivín - Dobromilice 1:1, 2:1 na penalty, Určice Plumlov 0:0, 3:2 na penalty. O 3. místo: Dobromilice - Plumlov 1:1, 0:2 na
penalty. Finále: Pivín -Určice 2:0.
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Ondřej Halouzka (TJ Sokol v Pivíně) 7 branek
Nejlepší brankář: Aleš Vrba (TJ Sokol v Pivíně)

Fotbal

Herní projev „eskáčka“ se během přípravy lepší
Z Mohelnice si vezou fotbalisté Prostějova vítězství

FK Mohelnice/Moravičany 1:3
(1:2)
1.SK Prostějov
Branky: 20. Hapal - 6. Krč, 45. z penalty a 55. Jirouš

BYLI JSME

balón po pravé straně Machálek,
ideálně našel před brankou Krče
a ten trefil pravý horní roh domácí svatyně – 0:1. Hosté sice měli
jasnou převahu, agilní byl především Krč, kterého gól evidentně
nabudil, ale byli to domácí, kteří
po standardní situaci po dvaceti
minutách srovnali. Po rohovém
kopu se trefil Hapal – 1:1. Ve 27.
minutě hledal Krč před brankou
Jirouše, domácí bek ale odvracel
se štěstím na roh. O šest minut
později byl v roli centrujícího
naopak Jirouš, Soušek sklepl
Machálkovi, který cílil pouze
do brankáře domácích. A tak se
skóre měnilo až těsně před přestávkou. Machálkovu další šanci
likvidoval brankář, dorážka už
ovšem byla s faulem a nařízenou
penaltu proměnil netradičně Jirouš. „Penalty jsem už samozřejmě za svou kariéru proměňoval,
ale vím o zdejší neotřesitelné pozici Petra Pavlíka. V mistrovských
utkáních šanci asi nedostanu,
tentokrát mi ale přepustil příležitost dát gól, asi abych přinesl
něco do klubové kasy,“ usmíval

U TOHO!

Zvítězili. Na tomto snímku je sice pouze jeden hráč Prostějova
a tři z Mohelnice, výsledek byl ale přesně opačný.. Foto: T.Kaláb
se po zápase exekutor, jehož střela
šla milimetrově přesně k tyči.
Po změně stran zkoušel z úhlu
štěstí Krč. Za dalších deset minut
předvedli hosté ukázkové přenesení hry, Zatloukal našel na hranici velkého vápna Jirouše a ten
střelou k pravé tyči přidal dnešní
druhý gól. Po hodině hry mohl
tentýž hráč zkompletovat hattrick,
to by ovšem musel využít další
nabídku Zatloukala - proti byl
domácí gólman. Nezahálel ani
vystřídavší Kofroň, který musel

vytěsňovat nad břevno utěšenou
dalekonosnou střelu. Dvě minuty
před koncem pak Jirouš nevyužil
další možnost, když z otočky pálil
těsně vedle.
„Tréninkový výpadek byl znát,“
nebyl i přes množství šancí se
svým výkonem úplně spokojen
Martin Jirouš. „Dával jsem se po
nemoci dohromady a v první půli
si moc nerozuměl s míčem. Dva
góly určitě povzbudí, ale mohlo to
být ještě lepší,“ věří ve větší efektivitu v dalších zápasech.

František JURA - 1. SK Prostějov:

„Předvedli jsme slušný výkon, byť se v první půli objevovalo množství
nepřesných přihrávek v přechodové fázi, tady je potřeba zlepšit komunikaci mezi hráči. Soupeř praktikoval aktivní presink, na což bylo potřeba
lépe reagovat dlouhými balóny z obrany na útočné hroty, celkově rychleji
otáčet hru. Přesto viditelně sklízíme první ovoce naší práce v zimní přípravě, výsledek je důležitý pro psychiku a povzbuzení do další práce. Té máme ostatně ještě dost, jedním z témat je stále větší efektivita v zakončení.“

TOMÁŠ MACHÁLEK: „Na jaře

chci opět ukázat, co ve mně je!“
Prostějov - Sympatický a usměvavý forvard
prostějovského „eskáčka“ Tomáš Machálek na sebe
výrazně upozornil zejména v podzimní části minulé
sezóny, kdy měl lví podíl na úspěšném vstupu nováčka
Moravskoslezské fotbalové ligy do této soutěže. Na
jaře mu pak sice střelecký prach mírně zvlhnul, přesto
si ale svými výkony řekl o angažmá v prvoligovém
Jablonci. V podzimní části probíhajícího ročníku se měl
v prostějovském dresu opět pořádně rozehrát, aby
s Jabloncem naskočil do zimní přípravy, souhra několika
okolností tomu ale příliš nepřála. A tak se s Tomášem
budeme potkávat v prostějovském dresu ještě na jaře...
Tomáš Kaláb
V přípravě 1.SK jste nastoupil zatím povět-šinou
na první poločas, od soustředění
jste se v sestavě dokonce ani
neobjevil. Čím to?
„Problémem bylo zase zranění.
V zápase s Hranicemi jsem si
zlomil ukazovák a malík levé
ruky, ale to mi nebránilo hrát
dál. Poločasové vytížení bylo
zase otázkou zkoušení hráčů
a největší potíž přišla první den na

soustředění, kdy jsem si v zápase
s Ústím nad Orlicí natáhl hýžďový
sval. Začal jsem znovu trénovat až
minulý týden v pondělí a vše je zatím v pořádku.“
Jak ze svého pohledu
hodnotíte zimní soustředění v Ústí nad Orlicí?
„Jakékoli hodnocení by z výše
uvedených důvodů bylo nutně
zkreslené. Neabsolvoval jsem
všechny tréninky. Z mého pohledu to byl více méně wellness pobyt (smích).“

V útoku byste měli
vytvořit údernou dvojici
s Martinem Jiroušem. Měl jste
si už příležitost ověřit, jak si budete vyhovovat?
„V zápasech, ve kterých jsme
byli společně na hřišti, jsem hrál
na postu levého záložníka, takže
ke společnému působení v útoku
toho zatím nemám moc co říct.
Ale je to pohodový kluk, a v šatně
si rozumíme, teď to ještě přenést
na hřiště.“
V předposledním zápase
přípravy se potkáte
s Vyškovem, který trénuje tvůj
táta, a jenž si mimo jiné v divizi
vede náramně, když má
našlápnuto na prvenství ve
skupině „D“ a tím pádem
i postup. Jak se těšíte na tento
zápas a konzultujete třeba
některé tréninkové věci v rámci rodiny?
„My s taťkou mluvíme o všem,
sem tam proběhne i nějaké to
hecování. Taťka to ale vždycky
komentuje, že by mu vůbec ne-

Příprava přinesla regionální derby i plno dalších duelů

V KRALICE V PŘÍPRAVĚ VYUČILY KONICI

Konice/tok - Na konické umělce
„Pod Kučerákem“ přivítali
domácí svého regionálního soka
(0:2)
z krajského přeboru Kralice
na Hané. Přesto byl herní rozdíl mezi oběma týmy patrný
Branky: 83. Antl - 12. Cibulka, 45. Valtr, 50. Lehký, 60. Vybíhal
především ve druhém poločasu,
do něhož domácí vstoupili
Sestava Sokol Konice:
s dvoubrankovým mankem.
Rec - Bílý, Rus, Řehák, Burget - Václavek, Kořenovský, Sedláček,
Těm navíc chyběl distancoF. Drešr - Antl, Kováč. Střídali: M. Drešr, Vydržel. Trenér: Tomáš
vaný trenér Jedlička, za nějž se
Řehák.
koučování ujal hrající asistent
Řehák.
Sestava FC Kralice na Hané:
„Stavíme nový tým, takže jsme
Krejčí - Vlach (46. Cetkovský), Martinka, Neoral, Jamrich zatím ve fázi optimalizace sesValtr, Vybíhal, Nečas, Kopečný - Petržela (46. Lehký), Cibulka.
tavy. Hraje za nás i dorostenec
Trenér: Petr Gottwald.
Kováč, který se prezentoval
velmi dobře,“ poodhalil zákulisí domácí přípravy Řehák. „Do
prvního inkasovaného gólu jsme
hráli celkem dobře, ve druhém
poločasu jsme otevřeli hru a z toho
plynuly další góly v naší síti,“
zhodnotil krátce průběh utkání.
Kralický trenér Gottwald byl
pochopitelně s úvodem přípravy
spokojený. „Toto byl náš první
přátelský zápas, a přestože jsme
sem při absenci čtyř marodů
přijeli ve dvanácti lidech, utkání
jsme zvládli. Do stavu čtyři nula
Prestižní duel. Soupeři z krajského přeboru spolu poměřili síly
jsem byl s defenzivní činností
i nanečisto, kralovali Kraličtí.
Foto: T.Kaláb
maximálně spokojený, pak
přišlo z naší strany malé uspo- vinnosti, z čehož rezultovala byla na dobré úrovni,“ svěřil se
kojení, kdy přestal střed zálohy obdržená branka, ale celkový Večerníku po závěrečném hvizi obrany plnit důsledně své po- přístup hráčů a předvedená hra du kralický kouč.

Sokol Konice
FC Kralice na Hané

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš (46. Kofroň) - Hirsch (50. Krejčíř), Pavlík, Hloch, Pančochář (50. Rus) - Fládr (50. Zatloukal), Soušek (64. Mazouch),
Zelenka (77. Fládr), Machálek (64. Petržela) - Jirouš, Krč.
Trenér: František Jura.

Mohelnice/tok - V sobotu dopoledne sehráli fotbalisté prostějovského „eskáčka“ další ze
zimních přípravných utkání.
Tentokrát jeli na umělou trávu do divizní Mohelnice, které
po podzimní části patří sedmá
příčka. I když proměňování
vypracovaných šancí nebylo
stále optimální, ujaly se tentokrát hned tři trefy do černého;
dvakrát skóroval Jirouš, jednou
Krč. Příští soupeř Prostějova
sídlí pouze o několik kilometrů
dál - v Uničově.
Trenér František Jura přivezl po
delší době k přátelskému utkání
kompletní sestavu, všichni marodi
se během uplynulého týdně stihli
vykurýrovat. V útoku se tentokrát
objevila dvojice Krč-Jirouš, kterou
z pozice ofenzivního záložníka
doplňoval Machálek.
Brankář Bureš se musel protáhnout hned v 5. minutě, kdy jej
soupeř prověřil z přímého kopu.
Střelecké pokusy z dálky byly
ostatně vyjádřením útočných
snah domácích během celé první
půle. O minutu později ale potáhl

Určice schytaly v Uničově SEDMIČKU
Určice, Prostějov/tok - Další
z přípravných zápasů na jarní
sezónu sehráli určičtí fotbalisté
ve středečním podvečeru na
hřišti třetiligového Uničova.
A od účastníka MSFL inkasovali až pířliš krutý debakl...
„Nehráli jsme vůbec podle našich představ, jediný účel, který
zápas splnil, byl fakt, že jsme si
pořádně zaběhali,“ okomentoval
lakonicky utkání trenér Evžen
Kučera. „Měli jsme velké problémy v defenzivě celého mužstva,
je vidět, že dáváme dohromady
celou obrannou čtveřici, což je
zatím naše slabina především
proti takovýmto silným soupeřům“ připomněl Kučera. Kromě

Foto: archiv Večerníku
vadilo, kdybych jim dal v nadcházejícím duelu hattrick. Byl by
především rád, že se mi daří.“
Jaký je váš osobní cíl pro
jarní sezónu?
„Prostějovský fotbal se mi vryl
pod kůži a mám to tu moc rád.
Ale už jsem na věkové hranici,
kdy bych chtěl prokázat, že patřím
výš. Proto chci dát na jaře dost
gólů, aby o mě byl zase zájem,
a abych mohl jít do vyšší soutěže.“

Prostějov/tok - Druhé přípravné střetnutí sehrál divizní tým
v sobotu vpodvečer na prostějovské „umělce“ proti Blansku.
A to už se mu vedlo mnohem
lépe. Za poločas nastříleli svěřenci trenéra Kučery tři branky, ve
druhé půli náskok udrželi. „První
poločas jsem byl hodně spokojený, předváděli jsme hru, kterou
bychom se měli prezentovat
v mistrovských soutěžích. Druhý
poločas byl už herně o něco slabší, projevilo se množství střídání,“ konstatoval po utkání Evžen
Kučera.

Jaké jsou další cíle
1.SK Prostějov v případě práce s mládeží?
„Na každých interních poradách
v rámci klubu se snažíme vštěpovat mládežnickým trenérům
kritéria úspěšnosti práce s mladými fotbalisty, o kterých věříme, že
jsou smysluplná. Z tohoto pohledu
nejsou primárně důležité výsledky
jednotlivých zápasů ani konkrétní
postavení v tabulce, to jsou jen krátkodobé ukazatele. Perspektivním
měřítkem pro nás musí být počet
starších dorostenců nacházejících

herní uplatnění ve třetí a vyšší lize.
Neznamená to však, že bychom
soutěžní výsledky podceňovali,
určitě nás netěší například postavení výběru mladších dorostenců do
šestnácti let, to samozřejmě řešíme,
ale jako hlavní cíl vidíme kvalitní
tréninkový proces, který povede
k zlepšování individuálních herních činností.“
Daří se tedy tyto cíle
naplňovat?
„O tom, že nastoupená cesta je
správná, hovoří už první jména
úspěšných odchovanců. Po Zdeňku Fládrovi můžeme zmínit Aleše
Ruse, který po vydařeném podzi-

mu v Určicích nastoupí v jarní části
už za náš klub, nebo Milana Machálka, který sice zatím není u nás v
´áčku´, ale po rozehrání v divizním
Vyškově s ním pro doplnění kádru
perspektivně počítáme. Konečně
absolvoval s námi některé přípravné zápasy. Ze současné juniorky se
nabízí další plejáda kvalitních hráčů jako například Petržela, Sečkář,
Marek Hloch. Ti všichni jsou na
velmi dobré úrovni, v přípravném
utkání se neztratil ani Šteigl a dokonce dlouhodobě zraněný Novák,
který začíná trénovat na jarní sezónu. Další talenty se profilují u mladších dorostenců, zmínit můžeme
Blahouška či Gottwalda.“
Jak chcete reagovat na
jakousi obdobnou roli
v rámci prostějovského regionu, jakou má celorepublikově
Sparta. A to totiž, že přitáhne talenty, které vychová, ale jenž mají
tendenci brzy odcházet do lepších
klubů (v našem případě hlavně
Olomouc), aniž by vrátili klubu
své umění v mužské kategorii?
„Ve většině případů se jedná o
ambice rodičů. My se nebráníme
tomu, že ti nejlepší hráči po skonče-

7:1

SK Uničov
TJ Sokol Určice

(2:0)

Branka Určic: 75. T. Zapletal

Sestava Určic:
Nejezchleb (46. Števula) - Petrásek, Škoda, P. Zapletal, Javořík Bokůvka, Bednář, Svozil, Pekař, T. Zapletal - Los. Střídali: Schon,
Halouzka. Trenér. Evžen Kučera.

odchozích, Ruse se Zbožínkem,
není totiž dlouhodobě kvůli zranění k dispozici ani Michal Skopalík, Michal Ján jde na operaci
s meniskem, takže z původních
pěti obránců hned čtyři ze sestavy

vypadli, což je pochopitelně citelná rána. „K Davidu Javoříkovi
zkouším nové tváře, ale není to
zatím ono, v tomto zápase se nám
vůbec nezadařilo,“ konstatoval
závěrem určický kouč.

ní základní školy budou odcházet
do ligových celků, to je nakonec i
jeden z našich dlouhodobých cílů.
Jde jen o to tuto fázi dobře načasovat a opravdu rozumně zvažovat,
zda je to řešení nejlepší pro samotného hráče.“
Na jaře otevíráte další
družstvo přípravky.
Čím přesvědčujete rodiče, že
právě 1.SK Prostějov je ten pravý klub pro výchovu mladých
nadějí?
„Pro veřejnost asi nejviditelnější formou je neustálé zlepšování
hráčského zázemí, o nové budově
šaten v areálu za Olympijskou ulicí
jsme už ve Večerníku hovořili. Významným prvkem je také fungující
spolupráce se základní školou E.
Valenty, kde našim hráčům vycházejí vstříc stran rozvrhu školní
výuky tak, aby byli schopni zvládnout školní i sportovní povinnosti.
Na místě je zde poděkování řediteli
Mgr. Josefu Fialovi a zástupkyni ředitele RNDr. Haně Šťastné.
V odborné práci s mládeží si zakládáme na kvalitním tréninkovém
procesu a individuálním přístupu
k dětem i jejich rodičům.“

4:1

TJ Sokol Určice
FK Blansko

(3:0)

Branka Určic: Los 2, Schön, Halouzka

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

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

DALŠÍ PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
TJ Sokol Vrchoslavice
- Lutopecny 8:2 (1:0)

Prostějov - Jarní sezóna začíná pomalu klepat na
dveře, a co nevidět se rozeběhnou mistrovské soutěže nejen v kategorii dospělých, ale samozřejmě také
u všech úrovní mládeže. Oddíl 1.SK Prostějov postavil před několika lety své „zmrtvýchvstání“ právě na
výchově nových fotbalových talentů. Přestože se mezitím propracoval do třetí nejvyšší tuzemské ligy, je
jasnou ambicí klubu být natolik atraktivní, aby rodiče
z prostějovského regionu své malé fotbalové naděje
přivedly právě do „eskáčka“. Večerník položil právě
na toto téma několik otázek generálnímu sportovnímu manažerovi Františku Jurovi.

1:4

Reparát s Blanskem vyšel na jedničku

S generálním sportovním manažerem 1.SK Prostějov nejen o mládeži

Tomáš Kaláb

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. února 2014

Sestava Vrchoslavic: Jurčík –
Šmíd, Gajdošík, Zdražil, Spiller
– Polášek, Lacina, P. Horák ml.,
Jiříček, Zatloukal – P. Horák st.
Trenér: Roman Šmíd
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Střelce našich branek vám při
nejlepší vůli neřeknu, my je po
pravdě už potom ani nepočítali
(smích). Už skóre napovídá
jednoznačnému průběhu utkání.
Za tři dosavadní přáteláky (se
Zářičím a Němčicemi – pozn.red.)
jsme nastříleli šestnáct branek, ale
vzhledem ke kvalitě soupeřů se
jedná o herní trénink umožňující
vyzkoušet různé varianty, a pro
kluky postupné nabíhání herní
zátěže.“

Hněvotín
- TJ Sokol Čechovice 2:1 (2:1)
Branka Čechovic:
37. Machynek
Sestava Čechovic: Piták (46.
Zelinka) – Vlach, Vinklárek,
Jano, Prášil – Mach, Zacpal,
Machynek, Chmelík – Kolečkář,
Jahl. Trenér: Milan Nekuda
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:

„Hráli jsme na kvalitním terénu
za nádherného počasí. Hněvotín
byl důraznější v osobních
soubojích a přehrával nás, ale
jinak jsme hráli celkem slušně
a vytvořili si několik šancí,
které jsme ovšem neproměnili.
V závěru nás soupeř už trochu přitlačil, protože některým
našim hráčům docházely síly.
Zápas splnil svůj účel, kluci
odjezdili, na co měli, takže po
této stránce jsem spokojen.“

TJ Sokol Mostkovice
- Pačlavice 4:4 (2:1)
Branky Mostkovic: Šlambor
a Petr X. po 2
Sestava Mostkovic (střídání
hokejově): Lukáš – J. Hanák,
Karafiát,
Milar,
Chmelař,
V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtíšek,
J. Kamenov ml., Musil, R. Hanák –
Ordelt, Petr X (zatím na testování).
Trenér: Jiří Kamenov
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Bylo to naše první přípravné
utkání, což se u kluků projevilo
hledáním se na hřišti. Prozatímní
přípravu jsme strávili na menší
ploše v halách a tělocvičnách.
Navíc pršelo, takže ´umělka´
byla mokrá a balóny klouzaly,
zpracování míče tedy nebylo

ideální. Určitě jsem nebyl spokojen s nasazením v osobních
soubojích, kdy to bylo z naší strany hodně laxní, hráči především
mysleli na to, aby se nezranili
před soustředěním. Naopak spokojenost panovala asi s dvaceti
minutami druhé půle, kdy jsme
měli určitou převahu, soupeř
ovšem záhy srovnal skóre i hru.
Padaly oboustranně krásné góly.
Od středy do konce týdne jsme
v Bedřichově v Jeseníkách, kde
se mimo jiné zaměříme na nápravu projevených rezerv v záloze
a obraně.“

TJ Sokol Určice B
-TJ Sokol v Pivíně 4:2 (1:1)
Branky Pivína: Fialka, Vrba
Sestava Pivína: Novák –
Zbožínek, Vláčilík, Filka – Švéda,
Vrba, Šišma, Martinec, Svozil –
Fialka, Tydlačka. Střídal Bartoník.
Trenér: Jaroslav Svozil
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„První poločas jsme odehráli vcelku dobře, v tempu,
neproměnili jsme však některé
brankové příležitosti. Ve druhém
poločase naši hráči nedodržovali
taktické pokyny, určičtí těžili
z brejků a skóre narostlo až na
čtyřgólový příděl.“

Fotbal Extra - 11. díl
1.Gambrinus liga již zimní pauzu překonala a jarní část
je stále více za dveřmi i v nižších fotbalových soutěžích.
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.
Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci mají před sebou stále ještě
alespoň měsíc pauzy, než se okresní, krajské či v případě
Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže opět
rozjedou. A tento čas si mohou vyplnit třeba právě listováním Večerníku.
Po úvodní rekapitulaci mužských i mládežnických soutěží,
hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek a mužů 1.SK
Prostějov dostal na konci uplynulého roku prostor divizní nováček TJ Sokol Určice. Po něm se pod drobnohled
dostala dvojice regionálních zástupců v krajském přeboru, kdy nejprve tato dvoustrana patřila Kralicím na Hané
a poté se dostalo i na Sokol Konice a trojici Klenovice na
Hané, Čechovice a Hanou Prostějov v I.A třídě. Před 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 naposledy dostalo i na zbylou
regionální dvojici – Nezamyslice a Hvozd. Nyní tak nastal
čas poprvé nakouknout do soutěží pořádaných Okresním
fotbalovým svazem Prostějov. V první části pohledu do II.
třídy-Přeboru OFS Prostějov je kromě tabulek a několika
statistických ukazatelů pozornost upřena zejména na vedoucí duo Jesenec-Protivanov, za týden se podíváme pod
pokličku dalším účastníkům nejvyššího regionálního klání a
poté se dočkají i zástupci nižších soutěží.
Texty a foto: Jiří Možný

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
SK Jesenec
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Otinoves
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Horní Štěpánov
FK Němčice nad Hanou

12.
13.
14.
15.
16.

TJ Sokol Zdětín
TJ Smržice
TJ Haná Prostějov „B“
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Otaslavice

TABULKA DOMA:
1. Jesenec
9 71 1
2. Olšany
9 71 1
3. Vrahovice
9 62 1
4. Otinoves
8 61 1
5. Protivanov
8 51 2
6. Přemyslovice
9 41 4
7. Určice „B“
8 41 3
8. Brodek u PV
8 41 3
9. Zdětín
8 41 3
10. Haná Prostějov „B“ 8 4 1 3
11. Smržice
8 40 4
12. Držovice
8 31 4
13. Němčice
9 31 5
14. Horní Štěpánov 8 2 3 3
15. Otaslavice
8 23 3
16. Čechovice „B“
9 30 6

31:9
24:11
20:9
17:9
17:8
25:19
9:7
19:19
16:18
14:12
19:23
15:11
19:13
10:15
12:14
15:25

Z
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
16
16
17
17
16

22
22
20
19
16
13
13
13
13
13
12
10
10
9
9
9

V
14
12
11
9
8
8
8
7
6
5
5
5
5
4
5
3

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

3
2
4
0
3
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P
2
3
4
7
6
7
8
5
8
8
9
8
9
9
12
10

S
50:14
44:21
36:23
37:20
34:31
30:33
34:32
27:25
39:36
22:36
26:23
25:38
34:52
20:34
25:47
21:39

B
43
38
35
28
27
26
25
25
21
19
18
18
17
16
15
12

+/(16)
(14)
(8)
(4)
(0)
(2)
(1)
(1)
(-6)
(-5)
(-9)
(-6)
(-7)
(-8)
(12)
(12)

TABULKA VENKU:
1. Protivanov
9
2. Jesenec
8
3. Držovice
9
4. Olšany
8
5. Brodek u PV
9
6. Určice „B“
8
7. Horní Štěpánov 9
8. Přemyslovice
8
9. Němčice
8
10. Vrahovice
8
11. Otinoves
9
12. Čechovice „B“ 8
13. Zdětín
8
14. Smržice
8
15. Haná Prostějov „B“ 9
16. Otaslavice
8

7
7
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
1

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

1
1
3
3
4
2
5
4
4
5
7
6
5
5
6
7

27:13
19:5
22:9
12:12
11:14
18:18
12:21
14:17
7:10
14:22
17:23
10:22
9:20
15:29
6:22
9:25

22
21
18
13
13
12
10
8
8
7
6
6
5
5
3
3

STATISTIKY II. třídy OFS PROSTĚJOV

Nejlepší střelci:
15 – Jiří Tichý (Jesenec), 14 – Marcel Lofítek (Otinoves), Petr Tichý
(Jesenec), 13 – Luděk Zdráhal (Zdětín), 12 – Jaroslav Hošák (Olšany),
11 – Kamil Růžička (Přemyslovice), 10 – Marek Grmela (Protivanov),
David Preisler (Držovice), 9 – Michal Kaláb (Otaslavice), Radek Kropáč
(Protivanov), Martin Musil (Smržice), Jaroslav Rolný (Držovice), Jan
Studený (Vrahovice), 8 – Radomír Blekta (Otinoves), Pavel Navrátil
(Horní Štěpánov), Lukáš Tyl (Přemyslovice), Pavel Zapletal (Němčice),
7 – František Pospíšil (Protivanov), Roman Šimeček (Brodek u PV), 6 –
Robin Kotlár (Smržice), Oldřich Kovář, Milan Slavíček (oba Přemyslovice), Tomáš Vlachynský (Otaslavice), Leopold Zatloukal (Brodek u PV).

Hattricky:
2 – Petr Tichý (Jesenec), 1 – Martin Kratochvíl (Vrahovice), Kamil
Růžička, Lukáš Tyl (oba Přemyslovice), Petr Zahradníček, David Preisler (oba Držovice), Martin Musil (Smržice), Matěj Hatle (Čechovice
„B“), Luděk Zdráhal (Zdětín), Patrik Zapletal (Určice „B“), Pavel Zapletal
(Němčice nad Hanou), David Abrahám (Horní Štěpánov).

Počet diváků:
1470 – Brodek u Prostějova (799+671), 1340 – Smržice (740+600),
1179 – Protivanov (503+676), 1134 – Vrahovice (576+558), 1118 –
Otaslavice (487+631), 1038 – Němčice nad Hanou (643+395), 1025
– Držovice (361+664), 1011 – Jesenec (581+430), 1001 – Haná Prostějov „B“ (422+579), 992 – Horní Štěpánov (445+547), 911 – Olšany u
Prostějova (476+435), 900 – Přemyslovice (674+226), 899 – Otinoves
(381+518), 890 – Zdětín (472+418), 851 – Čechovice „B“ (380+471),
847 – Určice „B“ (363+484).

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

Fotbalové ohlédnutí
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Tradiční účastníci vyšších fotbalových soutěží potvrzují ve II. třídě-Přeboru Okresního fotbalového svazu Prostějov svoji kvalitu

ČELO OKRESNÍHO KLÁNÍ PATŘÍ FAVORITŮM, „Postupu bychom se nebránili, kluci by si to zasloužili...“
O POSTUP SI TO ROZDÁ JESENEC A PROTIVANOV

K úlevě svazových i oddílových
funkcionářů se až na dvě výjimky podařilo odehrát všech stošestatřicet utkání nejvyšší mužské
soutěže pod hlavičkou Okresního
fotbalového svazu Prostějov. A až
na Určice „B“, Zdětín, Smržice
a Otaslavice se mohou všichni
připravovat na ostrý start o prvním dubnovém víkendu, zatímco
výše zmíněné kvarteto čeká v případě příznivého počasí dohrávka
již o týden dříve.
Pohled na aktuální tabulku naznačuje, že se pomalu odděluje
lepší a horší polovina, v nejvyšších patrech se pak naplňují papírové předpoklady.
Smolné vyústění závěru předcházejícího ročníku I.B třídy Olomouckého KFS poslalo o patro
níž jak Protivanov, tak Jesenec.
V prvním případě o tom i vzhledem k zahazovaným šancím včetně penalt bylo jasno již pár kol
před koncem, ve druhém sice vše
dlouho vypadalo nadějně, ale nakonec rozhodla jen horší bilance
vzájemných utkání s Býškovicemi.
S odstupem několika měsíců se
však zdá, že pád níž pro oba sestupující nepřinesl pouze vše negativní, ale i několik pozitivních
prvků. Patrné je to zejména na
Jesenci, kde se pročistila atmo-

sféra a prakticky čistě s vlastními hráči mužstvo útočí zpátky
na návrat do krajských soutěží.
Hráči se nevzdali, vzpamatovali se z dvou sestupů v řadě a po
úvodní facce v podobě domácí
porážky s Brodkem u Prostějova
se vzepjali k dlouhé vítězné sérii.
Tým vedený Petrem Tichým
začal prodávat zkušenosti získané nejen v I.B, ale rovněž
v I.A třídě. Začala to výhra 3:1
v Protivanově, potvrdil to výsledek 4:1 doma se Zdětínem, poté
přišla ještě vítězství nad Vrahovicemi, Němčicemi, Určicemi
„B“, Přemyslovicemi, Brodkem
u Prostějova, Čechovicemi, Olšany u Prostějova a Smržicemi.
Následovala totiž druhá a zatím
poslední porážka od Otinovsi
a po ní další čtyři tříbodové zisky
a na konec remíza s hlavním pronásledovatelem z Protivanova.
Ale i Protivanovu vyšla podzimní část velice slušně. Za šestnáct
zápasů přišlo jen pět ztrát - dvě
s Jesencem, další pak doma
s Němčicemi i Hanou Prostějov
„B“ a na půdě Zdětína. Rozdíl je
v tabulce je sice pětibodový a navíc Protivanov potřebuje získat
o bod víc než Jesenec, pokud
však bude mužstvo doma stoprocentní a naváže na výkony

z cizích hřišť, může být boj o první
a jediné postupové místo napínavý až do konce jarní části.
Je to tak velká změna oproti posledním ročníkům, které měly
pouze jednoho suverénního vládce. V poslední skončené sezoně to
byl 1.SK Prostějov „B“, před ním
Protivanov, jenž navázal na jízdy
Vrchoslavic a Konice „B“.
Třetí místo zatím patří Olšanům
u Prostějova a také ony nejsou ze
hry o prvenství v okresním přeboru. I vzhledem k pozicím z předchozích sezon a výsledkům 0:3
v Protivanově a 0:2 doma s Jesencem se však zdá, že třetí místo
je asi maximum, na co může tento tým pomýšlet.
O čtvrtou pozici aktuálně bojuje
hned pětice celků a je překvapivé,
že ve společnosti Vrahovic, Určic
„B“ a Brodku u Prostějova se
nacházejí rovněž Držovice a Otinoves.
Dojde-li skutečně k zúžení soutěže zpět jen na čtrnáct účastníků
a podaří-li se záchranářská mise
Nezamyslicím, bude do III. třídy
OFS Prostějov padat nejhorší
dvojice, nepodaří-li se Nezamyslicím či potenciálně jinému regionálnímu týmu udržet v krajské
I.B třídě, musí s pádem níž počítat
hned trojice celků.

Vyrovnaný souboj. Po sedmnácti kolech mají mírně navrch hráči
Jesence (u míče), Protivanovští ale nic nevzdávají.
Tato skutečnost znamená, že bude druhým nejhůře zakončujícím
pro spoustu mužstev o co hrát až celkem, ještě o gól méně zaznamedo konce. Poslední Otaslavice nalo „béčko“ prostějovské Hané.
sice trochu zaostávají, ale patnác- Do konce soutěže ovšem chybí
té Čechovice „B“ a desátý Horní ještě třináct kol a Otaslavičtí jsou
Štěpánov dělí jen čtyři body, nic jedněmi ze vzpomínané čtveřice,
jistého nemají ani Přemyslovice, která má podzimní dohrávku
jež mají jen o dva body více než k dobru. V případě výhry na
Štěpánovští. Pohled na chvost ta- hřišti Určic „B“ by se tak bobulky je již nyní poněkud překva- dově dotáhli na Čechovice „B“
pující. S pouhými dvanácti body a sedm nejhorších mužstev by
jsou nyní až šestnácté Otaslavice, dělily pouze čtyři body.
štika loňského ročníku, v němž Znamená to tak, že na čele
jim ze třetího místa chyběl jediný i v horní polovině tabulky bude
bod na druhý Hvozd. Tehdy hrá- stále o co hrát, a soutěž má nači nasbírali celkem šestnáct výher šlápnuto k tomu, aby byla atraka nasázeli téměř osmdesát branek, tivní a napínavá až do závěrečnéteď jsou s jednadvaceti brankami ho hvizdu posledního utkání...

Libor Bílek: „ Budeme se chtít na první místo dotáhnout“
Kouče Protivanova těší, že je na čele exkrajské duo, uvítal by ale opačné pořadí...

Po vynuceném konci divizní éry se poslední čtyři
sezony protivanovské mužstvo vytrvale pohybuje
mezi nejvyšší okresní a nejnižší krajskou fotbalovou
soutěží. V sezoně 2010/2011 nastal sestup, o rok
později jasný postup. Loni na jaře opět pád, který v
rozehraném ročníku střídá další atakování nejvyšší
pozice. Lodivod Libor Bílek se může spolehnout na
stabilní kádr, jenž je tvořen vlastními hráči, a věří, že
ve zbývajících třinácti kolech se týmu podaří smazat
ztrátu na vedoucí Jesenec a o postupové místo do
I.B třídy Olomouckého KFS se ještě porve.
Po podzimní části Přej jste
j
boru OFS Prostějov
těsně za vedoucím
Jesencem. Můžete tedy být
spokojeni?
„Měli jsme
nevyrovnané výsledky. Se slabšími jsme
ztráceli, se
silnějšími
jsme

hráli otevřeně a dobře. Možná
j
y slabší celky
y ppodcenili,,
jsme
ty
máme ale stále mladší mužstvo a
asi do toho někteří hráči nešli na
sto procent. To už ale musí
vědět oni sami... Nicméně
máme pořád šanci na první
místo, je tam rozdíl jen pěti
bodů, takže situace je stále
otevřená. Budeme se chtít
na první místo dotáhnout, aby
bylo o co hrát. Bylo by to dobré
pro nás i pro celou soutěž.“

našim hráčům domácí kulisa
nesvědčila. Naopak se cítí lépe,
když jsou venku a ne pod takovým tlakem. Nedokážu si to
přesně vysvětlit, odpozoroval
jsem ale, že hodně mužstev postavilo barikádu u brány a čekalo na
brejk. To je ale náš styl hry. Taky
hrajeme na brejky, více útočný
styl než obranný a nám toto nevyhovovalo. Pokud bychom ale
chtěli postoupit, musíme se vyrovnat s každou variantou.“
V posledních letech pravidelně pendlujete mezi
II. třídou a I.B třídou. V čem
j mezi těmito soutěžemi hlavní
je
rozdíl?
„V hráčíc
hráčích. V okresním přeboru
je to pořá
pořád takové, že na něktemuž
rých mužstvech
je vidět zášť,
h fotbal. V kraji chce
nechtějí hrát
před
hráč především
míč, nepolehánesku Okres je prostě tavá, neskučí.
kový boj a navíc i rozhodčí jsou
jiní. V I.B jsem byl s nimi spotad taková kvalita není...
kojen, tady
úsm
(lehký úsměv)“

ale moc nepohnulo, byť každý
dělá, co může. Co se týče kvality
mužstev, zklamaly mě Vrahovice, které dlouhá léta také hrály I.B třídu. A jsem zvědavý na
Horní Štěpánov. Kde chodím,
tam slyším, že by chtěli nakupovat, tak jsem sám zvědav, co se
tam bude dít...“
Před startem podzimní
části jste se k pravidlové
novince ohledně pěti střídání
za utkání nestavěl příliš kladně.
Jaký je váš aktuální postoj?
„Můj názor je stále stejný. Je sice
hezké, že mohu střídat pět hráčů,
ale každý kouč, který vystřídá pět
chlapů, učiní velký zásah do mužstva. Navíc, když budu vést a budu
chtít šetřit minuty, tak se mi to povede. Ke kvalitě hry to nedá nic.“
A líbila se vám hra, kterou
jste předváděli?
„Potýkáme se už druhou či třetí
sezonu s tím, že nemáme takového obávaného střelce, jako byli
dříve František Pospíšil, Radek
Kropáč, Bedřich Pavlů. To byli

„Potýkáme se už druhou třetí sezonu s tím,
že nemáme takového obávaného střelce.
Je sice dobře, že se to rozprostřelo mezi víc
hráčů, mám ale rád, když je tam ta osobnost,

která střílí góly a táhne mužstvo...“

protivanovský trenér LIBOR BÍLEK
by uvítal probuzení kanonýrů

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

PROSTĚJOVSKO

Zvláštností
je, že se vám
nevedlo hlavně
doma. Na vlastním hřišti jste dvakrát prohráli a jednou remizovali...
„Přesně tak. Vypadá to, jakoby

Změnil se okresní přebor
Zm
od vaší poslední účasti v
něm?
„Překvap
„Překvapilo
mě, že se hodně
zvyšuje kkvalita povrchu. V kraji
t
krásnou trávu
každý bere jako
samozřejm
samozřejmost,
ale okres takový
nebyl. Je to pěkné, kvalitní hřišpo
tě jsou potřeba
a zázemí se také
zlepšuje. V herním stylu se toho

hráči, kteří dávali tutovky a rozhodovali zápas. Teď už nejsou
tak stoprocentní a třeba v tak
vyrovnaném utkání jako s Jesencem je to rozhodující. Na šance
to byl vyrovnaný duel, jenže oni
takového hráče mají a ten prostě
rozhodl. To nám hrozně chybí. Je
sice dobře, že se počet gólů rozprostřel mezi víc hráčů, mám ale

rád, když je tam ta osobnost, která střílí góly a táhne mužstvo.“
Jak jste daleko s přípravou na zbytek ročníku?
„Začali jsme trénovat počátkem
února. Minulý týden jsme v Brně
odehráli utkání s Černou Horou.
Také hrají okres a také chtějí
postoupit, bylo na nich znát, že
už jsou trochu rozehranější. Na
šance to bylo vyrovnané, jenže
oni dali dva góly a my ani jeden,
přestože jsme šli sami na brankáře. Je to ale zatím příprava, byť
velmi kvalitní. Tak budeme i
pokračovat, nikoho nemám zraněného, jsme všichni pohromadě
a vypadá to velmi dobře.“
Mužstvo bude pokračovat beze změn?
„Nikdo neodchází ani nepřichází, ale po dohodě s dorosteneckým koučem, jehož tým hraje
kraj, jsme domluveni, že tam
budu nasazovat ty kluky, kteří
letos v kategorii končí. Kvalita
by už měla být na nich znát, tak
je budu zapracovávat do týmu,
aby si zvykali na mužský fotbal,
který je hodně jiný než ten dorostenecký.“
Kolik se vás na tréninky
schází?
„Zatím jsem mile překvapen.
Trénujeme jednou týdně a dostavuje se zhruba čtrnáct až patnáct
lidí. S tím jsem opravdu velmi
spokojen. V sobotu prvního března máme v dalším utkání Plumlov, devětadvacátého března
dorostence Čechovic. Mezitím si
zahrajeme přátelák s 'béčkem' a
ještě se rýsuje Benešov nebo Vysočany. Nechci hrát s mužstvy,
s nimiž se můžeme střetnout v
okrese...(úsměv)“
Cílem pro jarní odvety
je tedy dotáhnout se na
první místo?
„Přesně tak. Mužstvu jsem to
řekl jasně, byla by to naše ostuda,
kdybychom my a Jesenec nebojovali o špici. Dvakrát jsme tam
postoupili, dvakrát jsme sestoupili, ale stále kvalitu máme. Je to
o tom, kdy se to prolomí. Jednou
se nám nepovede jaro, podruhé
zas podzim.“

Jesenecký trenér Petr Tichý se nejvíce těšil na zápasy s Protivanovem

V sezoně 2008/2009 bojovali fotbalisté Jesence o postup do krajského přeboru
a na vítězný Bělotín jim chyběl jediný bod! Další ročníky už tak slavné nebyly.
Před necelými dvěma lety dokonce přišel pád do I.B třídy Olomouckého a jen
o dalších dvanáct měsíců se nepodařila ani záchrana v nejnižší krajské fotbalové
soutěži. Po sestupu do Přeboru Okresního fotbalového svazu Prostějv se pozice
hlavního kouče mužstva opět ujal Petr Tichý a zatím se může radovat. Tým sice
začal svou pouť domácí porážkou, následovalo ale deset výher v řadě a první
místo už Jesenec nepustil. Do odvet probíhajícího ročníku 2013/2014 tak vstoupí
s náskokem pěti bodů na druhý Protivanov.
Při pohledu na tabulku
a vaše výsledky to vypadá
na vcelku bezproblémový podzim. Viděl jste to také tak?
„Právě že to si nemyslím, každý
zápas byl těžký. Hlavně po tom
prvním duelu s Brodkem u Prostějova, kdy jsme dostali ‚baňu‘...
Do každého utkání jsme museli jít
naplno, nebylo to nic jednoduchého. Tvrdím, že současné výsledky
jsou dobrou prací mančaftu i celého oddílu. Vedením počínaje, přes
kluky, co to dělají, po vedoucího
mančaftu Standu Polcra a Laďu
Čížka. Tréninky jsou, kluci chodí
a to je dobře. Chtěl bych poděkovat vedení i hráčům, že se s tím
dobře poprali. Účast na trénincích
i zápasech byla super.“
Co bylo v tom prvním zápase špatně?
„Bylo to v hlavách, dva roky se
sestupovalo. Sice jsme šance měli,
ale soupeř nás překvapil a doslova nás nachytal na hruškách. Měl
tři příležitosti, z nichž dal jednu,
naopak my jsme neuspěli. Hodně
nám však pomohla následná výhra
v Protivanově, tam se kluci narovnali. Hráli jsme s dalším účastníkem I.B třídy, který spadl dolů,
a vyšlo nám to skvěle. Jak po taktické, tak po herní stránce. To nám
dodalo sebevědomí, které pak šlo
hodně nahoru.“
Vrátil jste se na pozici hlavního kouče, jaká to pro vás
byla změna?
„Já jsem byl s mužstvem pořád,
dělal jsem asistenta. Člověk už na
to tehdy neměl síly, ani psychické,
byl jsem rád, že k mančaftu loni
přišel nový kouč. Když odcházel,
tak to padlo na nás, protože tady
v okolí de facto nikdo jiný není. Šli
jsme k žezlu tedy my tři - já, Laďa
Čížek a Staňa Polcr. To byla podmínka, že k tomu půjdeme všichni,
a úkoly si rozdělíme. Byla obrovská výhoda, že jsem mančaft znal,
a s některými jsem ještě hrával.“
V létě jste spadli do okresního přeboru. Byl to výrazný rozdíl oproti I.B třídě Olomouckého KFS?
„Kvalitativní rozdíl je obrovský,
I.B třída je úplně jinde... Jak ve hře
hlavou, vyzrálosti ve střílení gólů,
tak i trochu po taktické stránce.
V okresním přeboru se hraje na
jednoho útočníka a je to takové
bouchání, chybí tu mezihra, přihrávky. Vesměs je to jen nakopávání, chybí souhra se záložníky,
hraje se hned od obránců na útočníky. Toho jsme se vyvarovali, my
jsme chtěli stále hrát naši hru.“
A dařilo se vám to?
„Myslím si, že jo. Vyjma
zmíněné první facky s Brodkem,
na ten zápas vzpomínáme všichni
neradi. Dále jsme prohráli už jen
v Otinovsi, tam také nebylo co
řešit. Naší bolestí bylo, že jsme nedali branky, za patnáct minut jsme
tam měli vést čtyři nula a byl by
pokoj... Nyní se tedy zaměřujeme
hlavně na koncovku a standardky.“

Zmínil jste neúspěšnou
koncovku. V týmu ale
máte dva nejlepší střelce soutěže, kterými jsou Jiří a Petr
Tichý, jenž dali celkem devětadvacet branek...
„To ano. Jirka tehdy přišel z Moravské Třebové jako kanonýr, hrával krajský přebor a své zkušenosti
předává dál. Jak Peťovi, tak Petru
Mrňkovi. Je to obrovský tahoun,
navíc oba nastupovali i v I.A třídě,
takže rozdíl musí být vidět.“
Zůstanou vám v kádru
všichni hráči i pro jarní
odvety?
„Doufám, že ano, nemám hlášené
žádné odchody. Spíše se něco rýsuje jako posílení, ale zatím nevíme,
jestli do mančaftu budeme zasahovat. Věřím, že to tedy
zůstane pospolu, jak
je. V těchto dnech
máme kondiční tréninky, v
pátek odjíždíme na soustředění do
Jaroměřic,
kde budeme
do
neděle.
Nahlášeni jsou
všichni, takže
kdyby někdo
chtěl odejít, už
by to sdělil.“

Čím se vám podařilo udržet hráče v létě, které nebylo asi příjemné?
„Na rozdíl od některých mančaftů,
kde éra skončí, toto jsou kluci, kteří
si tu udělali partii! Vše je totiž dnes
o dobrém kolektivu a cením si, že
to hned po I.B třídě nezabalili, nebyly tu známky odchodů, ale každý
bouchl do stolu, a udělal něco. Promítlo se to na tréninkové morálce
a věcech kolem. Jesenci by příslušelo vrátit se do I.B třídy, ale člověk
je opatrný, balon je kulatý a fotbal
nemá logiku...(smích)“
Po podzimní derniéře jste
si pochvaloval, že mužstvo
žije i mimo hřiště. Platí to tedy
i nadále?
„Ano, bezvýhradně. Musím vy-zdvihnout kluky, před třemi nedělemi jsme měli brigádu na hřišti, kdy
jsme celou sobotu rukama zpracovali dvě tatry hlíny. Zaváželi jsme
drenáže a byli jsme tam opravdu
všichni. Teď na polovinu března

chystáme galavečer, kde vyhlašujeme nejlepší střelce a trenéry jako
v televizi. Uděláme si srandu, něco
vypijeme, tak to má na ´dědině´
být. Loni se to líbilo, chtěli bychom
v tom pokračovat.“
Zpět na hřiště. Kromě
ofenzivy kralujete i v ob-raně, třeba venku jste dostali
jen pět branek. Čím to?
„Obrana je základ. Podařilo se
nám vytvořit dobrou stoperskou
dvojici, Broňa Buriana je nejlepší stoper tady na okrese a zapojit
tam i mladíčky. Dodali jsme důraz
v osobních soubojích, nefaulovali
jsme kolem vápna. Není to jen
o kopání dopředu, ale i kvalitní
mezihra tam musí být. Podařilo se

na Hané, dvaadvacátého března
´devatenáctka´ Čechovic a devětadvacátého března Mostkovice. Pátého dubna to všechno
vypukne.“
Zamlouvá se vám aktuální zimní počasí?
„Je to výborné (smích). Z ekonomické stránky jsme ušetřili
hodně peněz. Nemusíme chodit
na umělky a trénujeme doma
na trávě, to je bombastické.
V sobotu odpoledne, když máme
trénink, dáme si ´báčko´ na hřišti,
nemusíme nikam jezdit, nikde se
plahočit ani platit haly. Fyzička
se dá nahnat tady doma. Fakt
super.“
Disponujete pětibodovým náskokem a lepší bilancí s Protivanovem, jaké jsou
tedy cíle pro druhou polovinu
sezóny?
„Já jsem v tomto opatrný. Postupu bychom se nebránili, kluci by
si to zasloužili, ale fotbal nemá
logiku. Je to pět bodů, ale při
dnešním tříbodovém systému
jsou to jen dva nepovedené zápasy. Stále se musíme držet při
zemi.“

vše doma. Do Kladek nám odešel plejer, střeďák, nejlepší záložník, kterého jsem asi kdy měl
a trénoval, to je Pepa Konečný.
Šel vytáhnout Kladky a náhrada
se za něj hledala těžko, tady ale
odvedl spoustu práce a je tam jen
na hostování. ´Dědiny´ se stejně
do budoucna budou muset dávat
dohromady a spojovat. Osobně
říkám, že do deseti až patnácti
let fotbal na dědinách vymře.
Pokud se vesnice a města k sobě
nebudou chovat tolerantně, tak
za chvíli nebude nikde s kým
hrát... Snažíme se tu dávat svoje
kluky, takže perspektivu máme,
třicátníků je tu poskrovnu. Ti ale
předávají zkušenosti dál mladíčkům.“
Nyní máte prakticky
každý víkend derby, těšil
jste se na některý zápas více?
„Těšili jsme se hodně na Protivanov. Oni hrají perfektní kombinační fotbal jako my, nejsou
zalezlí, nechodí se proti nim do
plných. Sice jsou druzí a šlapou
nám na paty, ale kvalitu mají.
Užili jsme si to a věřím, že i kluci
z Protivanova. Žádná rivalita

„Do deseti až patnácti let fotbal na
dědinách vymře. Pokud se vesnice
a města nebudou chovat tolerantně,
tak za chvíli nebude s kým hrát...“
trenér SK Jesenec PETR TICHÝ
nevidí budoucnost moc růžově

nám tým zkonsolidovat a přes přáteláky jsme to dali dohromady.“
Loni jste dostávali spoustu branek v posledních
minutách, i toho jste se nyní
vyvarovali...
„Nebylo to jen obranou, rozdělení na obranu, zálohu, útok
v moderním fotbale už moc neexistuje. Buďto všichni bráníme nebo
všichni útočíme. Loni nám trošičku
hořela záloha, trošičku nám hořeli
útočníci, když zbytečně ztráceli
balony, které mohli uhrát. Dneska
už to kluci hrají lépe a obrana není
přetížená.“
Jak jste zatím daleko s přípravou na zbytek sezony?
„Trénujeme už od sedmého února, chodíme dvakrát týdně, a to
v pátek a sobotu. Nabíráme fyzičku na našich kopečkách, teď
máme zmíněné třídenní soustředění a od patnáctého března bychom měli hrát tři ´přáteláky´.
Nejprve přijde na řadu Kostelec

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ
LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!

Jak moc to bude o hlavě,
aby se neopakoval duel
s Brodkem u Prostějova?
„Máme dost vyspělý mančaft
a soustředíme se jen na svoje
výsledky. Jak kdo hrál, to se
podíváme až v pondělí do Večerníku...(úsměv) Pryč už jsou
doby, kdy jsme hned po zápase
volali, jak se hrálo jinde. Člověk
nastoupí na hřiště a chce vyhrát.
Oproti minulým sezonám je také
obrovský rozdíl v atmosféře. Po
každém zápase si sedneme na
pivo a párek, nikdo se hned nerozjede domů. Posedíme, pokecáme, na této úrovni to funguje
velice dobře.“
Zrušili jste „béčko“, můžete mužstvo průběžně
doplňovat o mladíky či hráče,
kteří hostují jinde?
„Na hostovačce máme některé
kluky v Kladkách, jinak máme

mezi námi není, kdo na tom zápase byl, viděl, že kvalita I.B třídy tam byla.“
V minulých sezonách jste
se v dresu „áčka“ pravidelně alespoň na pár minut
objevil na trávníku. Dočkají se
toho fanoušci i na jaře?
„To už je pasé (smích). Moje
hráčská kariéra skončila tady
v Jesenci, sem tam jsem si byl
kopnout za ‚béčko‘, někdy si
zahraju s klukama na tréninku,
ale po dvou operacích kolen to
už nejde. Člověka to láká, ale
když se podívám na lavičku,
kde mám pět hráčů, tak proč
bych se tam mezi ně cpal? To
nemá smysl. Člověk musí být
trošku soudný, a když to šlape,
tak to šlape. Dělal jsem trenéra,
i toho hrajícího, a poznal jsem, že
nejlepší trenér má být na lavičce... (úsměv)“

TÝMOVÉ STATISTIKY SK JESENEC
Sestava v podzimní části
Brankáři: Tomáš Kýr, Karel Laštůvka
Obránci: Bronislav Burian, Zdeněk Horák,
David Mrňka, Ladislav Tichý, Jaromír
Továrek, Jaroslav Žouželka
Záložníci: David Čížek, Martin Laštůvka,
Vojtěch Svoboda, Petr Tichý mladší, Erik Tyl,
Jan Zajíček
Útočníci: Martin Klicpera, Petr Mrňka, Jiří
Tichý, Zdeněk Tichý. Trenér: Petr Tichý starší

Autoři nastřílených branek:

15 – Jiří Tichý, 14 – Petr Tichý, 4 – Martin Klicpera a Martin Laštůvka, 3 – Bronislav Burian, 2 – David Čížek, Jaromír Továrek,
Erik Tyl, Jan Zajíček, 1 – Petr Mrňka.

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

vraťte se zpět
na stranu 21

Patnáctigólový Jiří Tichý
CHCE POMOCI Jesenci
vrátit se zpět do I.B třídy
Králem střelců Přeboru OFS
Prostějov je po podzimní části
Jiří Tichý (na snímku). Zkušený
útočník Jesence využil v sedmnácti odehraných kolech nejen
práce spoluhráčů, ale i mnoha
utkání odehraných v I.B třídě,
I.A třídě i krajském přeboru
a gólmany soupeřů překonal
hned patnáctkrát. O pomyslnou
korunu pro nejlepšího střelce
nejvyšší okresní soutěže ho ale
na jaře čeká tuhý boj, jeho spoluhráč Petr Tichý mladší ztrácí
stejně jako Marcel Lofítek z Otinovsi jediný zásah, o další trefu
zpět je pak bývalý útočník olomoucké Sigmy Luděk Zdráhal.
„Jsem spokojený, letos je to ale asi naposledy, co jsem nejlepší. Peťa se
totiž jeví velice dobře a brzy bude nejlepší on. Má perfektní přípravu,
chodí ještě sám běhat. Jsem ale spokojen, padá to tam,“ užíval si formu
z druhé poloviny loňského kalendářního roku.
Vstup do nejvyššího okresního klání se přitom mu ani zbývajícím jeseneckým hráčům nevyvedl, pozdější spanilá jízda totiž začala domácí
porážkou 0:1 od Brodku u Prostějova. „Brodek byl na nás výborně nachystaný. Hosté byli zpočátku malinko lepší, pak jsme to ale srovnali
a mohli dát nějaké góly. Nepovedlo se, ale o tom fotbal je,“ nebral dvaatřicetiletý útočník s odstupem času nečekanou ztrátu nijak bolestně.
Vše totiž hned následující víkend napravila výhra 3:1 v Protivanově.
„Tam byl z naší strany trochu stres, že když se to pokazí, tak se bude
hrát spodek tabulky. První poločas se nám moc nepovedl, prohrávali
jsme 1:0, ve druhém nám to tam ale začalo padat a od té doby jsme se
chytli a přišla série vyhraných zápasů,“ mohl se s úsměvem ohlédnout
za prvními získanými body.

V Protivanově to šlo, v Otinovsi ne
Právě duel na půdě dalšího bývalého účastníka krajské I.B třídy
označil jako svůj zatím nejpovedenější. „Perfektní hřiště i atmosféra,
super zápas. Když dáte dva góly a na další nahrajete, tak je to vždy super. Kluci se uklidnili, hráli jsme výborný fotbal a přišla spokojenost,“
užil si derby Jiří Tichý.
Po tomto utkání přišlo za sebou devět dalších, z nichž odcházeli jesenečtí hráči jako vítězové, takže se brzy propracovali na čelo celé
soutěže. „Soutěž je o třídu horší než kraj. Je poznat, že je to slabší.
Navíc nás chodilo dvanáct čtrnáct na tréninky, takže se vše odvíjelo
od perfektní přípravy. Jsme tu dobrá parta,“ uznal, že na mužstvu také
bylo, aby se vyrovnalo s kvalitativním rozdílem.
Dlouhou šňůru ukončila až porážka v Otinovsi, podle Tichého nejméně vyvedený podzimní duel. „Špatný terén, nemohli jsme kombinovat.
Jen jsme přijeli, už jsme prohrávali 0:1 a domácí se zatáhli a bušili jsme
do plných,“ utkvělo mu v paměti.
Na prozatímní jesenecké vedení to ale vliv nemělo. I díky tomu, že dosavadní lídr na závěr podzimní části remizoval s Protivanovem a udržel
si od něj pětibodový odstup. Bylo ale i na výhru, kdyby se třeba právě
Tichému podařilo v závěru skórovat. „To máte pravdu. Prostě to tak asi
mělo být, že jsem gól nedal. Už i únava zapracovala, sedmnáct zápasů,
na to není člověk zvyklý. Tělo už bylo unavené, nejsem z nejmladších
fotbalistů,“ povídal se smíchem.

Základem je zdravé jádro týmu
Na jaře tak stále bude o co hrát, přece jen případný náskok osmi bodů
by už pronásledovatelům příliš šancí nedával. „Je to škoda, druhý poločas nám Protivanov vůbec nestíhal, my jsme ale nevyužili tři čtyři
tutovky. Myslím si ale, že jaro zvládneme. Pracujeme na tom, makáme
na soustředění, kluci mají zájem,“ těší Tichého, že hráči neponechávají
nic náhodě.
Co vlastně rozhodlo o tom, že zůstal mužstvu věrný i v létě a po
druhém sestupu v řadě nehledal angažmá ve vyšší soutěži? „To už
jde mimo mě. Práce mi nedovolí, abych se mohl věnovat tréninkům na
vyšší soutěž. I.B třída je pro mě dostačující, takže kdyby se v Jesenci
postoupilo, budu spokojen,“ vysvětlil s tím, že je na čem stavět. „Je tu
dobrý základ týmu. Peťa Tichý mladší, David Čížek, Zdena Horák,
Tomáš Kýr, to je hlavní důvod. Kluci tu zůstali, hra se kolem nich
motá. Zůstalo tedy zdravé jádro a doplnilo se to hráči ‘béčka’, které
se zrušilo,“ doplnil.
Nynější spíše jarní počasí svádí k tomu, že by druhá část sezony mohl
začít i v nižších soutěžích, jesenecký kanonýr je ale rád, že je stále ještě
přípravné období. „Po sedmnácti podzimních zápasech každý přivítal
odpočinek. Myslím si, že na to bude ještě dost času v dubnu. A do června bude fotbalu dost,“ nebojí se, že by zápasů bylo málo a přišly pozdě.

Jaro jednoduché nebude
Jiří Tichý si nemyslí, že už je o prvním místě rozhodnuto. „Jednodušší to nebude, jedeme například do Zdětína, máme Otaslavice. Tyto
mančafty hrají o záchranu a bude to velice těžké. Nemůžete počítat
s tím, že tam přijedete, dáte soupeři pět gólů a pojedete domů. Všude to
bude těžké, ale myslím si, že to zvládneme, protože příprava je výborná,“ hlásí šest týdnů před prvním ostrým utkáním.
Metou do zbývajících třinácti zápasů je udržet vedení a vrátit
se do I.B třídy. „Je to náš cíl, chceme to s klukama vrátit tam, kde
to bylo. Jsme v pohodě a těšíme se na každý zápas. Nemám ani
obavy z toho, že by se na nás chtěli všichni vytáhnout,“ věří ve
splnění společného přání.
V optimismu před zbývajícími zápasy ho udržuje i aktuální příprava,
která se daří podle plánu. „Trenér to má výborně nachystané, hráči se
tu hodně snaží. Chodí běhat ve velkém počtu, v tomto problém nevidím. Já navíc ještě hraji hokej v Uničově, tak se snažím dvakrát týdně
běhat a ještě hrát hokej,“ sdělil obojživelný útočník, jenž je produktivní
i při večerních zápasech na amatérském ledě.

Lední hokej

SUMÁŘ
KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ
KONEČN
ČÁSTI


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

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

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

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

29
27
22
21
22
21
21
17
11
10
9
7

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

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

6
10
14
15
16
17
16
20
23
26
25
29

208:113
174:100
148:125
144:118
139:125
148:127
159:137
146:173
120:161
110:170
113:167
92:185

Bodů

100
93
76
75
74
74
73
61
50
44
39
33

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE

1.
2.
3.
4.

LHK Jestřábi
PROSTĚJOV

HC
Frýdek-Místek

vs.

HC TORAX
PORUBA

vs.

HC ZUBR
PŘEROV

vs.

HC SLEZAN
OPAVA

vs.

í
ac
Hr íny:
m
ter
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SHK
HODONÍN

8.
7.
6.
5.

VSK TECHNIKA

BRNO

VHK
VSETÍN

1. zápasy - úterý 25. února, 18:00 * 2. zápasy - čtvrtek
27. února, 18:00 * 3. zápasy - sobota 1. března, 17:00 *
případné 4. zápasy - pondělí 3. března, 18:00 * případné
5. zápasy - středa 5. března, 18:00

Dlouhodobou soutěž vyhrál Prostějov o sedm bodů, nyní nastává čas play off

OPORY ŠETŘILY SÍLY NA ČTVRTFINÁLE PROTI FRÝDKU-MÍSTKU
Jestřábi dosáhli na rovných sto bodů, Michal Černý vstřelil jubilejní dvoustý gól
Bez Ondřeje Kociána, Robina Malého, Jana Kolibára,
Vladimíra Stejskala, Lukáše Luňáka, Matouše
Venkrbce i Michala Černého nastoupili prostějovští
hokejisté k závěrečnému střetnutí před play off na ledě Techniky Brno. Jestřábi sice tento duel v závěrečných minutách ztratili a po předchozích devíti výhrách
se vraceli s prázdnou, na jejich prvním místě v konečné tabulce to již ale nic změnit nemohlo...
Prostějov/jim
Odehráli jsme dobrý zápas a byli
jsme hodně vyrovnaným soupeřem.
Šance jsme měli, škoda, že jsme jich
víc nevyužili,“ hodnotil loučení se
základní částí kouč Jestřábů Petr Zachar, jenž v sobotu točil sedm obránců a deset útočníků.
Již zítra ale proti Frýdku-Místku
již chce nastoupit v plné sestavě
a navázat na předešlé jasné výhry nad tímto soupeřem. „Nejde
o gólové příděly, nejdůležitější je
vyhrát a podat přesvědčivý výkon,
abychom soupeře předčili a trochu

ho psychicky přitlačili, aby si tolik
nevěřil,“ sdělil lodivod s tím, že aktuálně jsou všichni hráči zdraví.
Frýdeckomístecký tým skončil
osmý, na co si musí dát prostějovští hokejisté největší pozor? „Frýdek-Místek je v psychické pohodě.
Dokázali to, co potřebovali, a teď už
mohou jen překvapit. Snaží se hrát
ze zajištěné obrany, hrají velmi rychle do útoku a jsou velmi nebezpeční.
To potvrdili i o víkendu v Hodoníně,“ varuje před podceněním.
Na oba týmy čekají tři zápasy
v pěti dnech, což je výrazné nahuštění oproti dosavadní sezoně.

„Máme čtyři kvalitní pětky a měli
bychom to v nich bez problémů
zvládnout. Pár let zpátky jsme ve
dvanácti třinácti lidech zvládli deset
zápasů v devatenácti dnech a nevidím problém, proč by to nezvládlo
toto mužstvo. Pokud budou mít
hráči sebedůvěru, tak to zvládneme,
pokud ne, můžeme mít problémy,“
zaspekuloval si kouč Jestřábů..
Stejně tak věří, že za výhrou potlačí mužstvo zaplněný zimní
stadion a nebudou se tak opakovat prázdné tribuny jako se
Vsetínem. „Atmosféra byla špatná,
ale musím podotknout, že i hrstka
fanoušků, která přišla, se snažila kluky podporovat a po celý zápas byli
slyšet. Bylo to netradiční, ale to nás
bude čekat ve Frýdku.Místku i na
Technice, kdybychom s nimi hráli
venku. Všude chodí dvě stě, dvě stě
padesát lidí,“ poukázal.
Právě s Technikou prohráli Jestřábi hned tři ze čtyř utkání. To ale i
vzhledem k šetření některých hráčů

Prázdno. Na poslední domácí zápas si našlo cestu jen pramálo věrných
fanoušků. Play-off to bude ale úplně jiná.
Foto: www.lhkprostejov.cz
a celkovému vyústění tabulky prostějovského kouče nijak nevzrušuje.
„Vůbec tuto bilanci neřeším. V
semifinále se určitě nepotkáme,
Technika hraje s Přerovem a věřím, že Přerov přes ni přejde. Spíše nás bude čekat někdo z dvojice
Opava-Vsetín,“ troufl si odhadnout
vývoj dalších dvojic Petr Zachar.

Na brněnském ledě dostal opět šanci
v bráně Kevin Rozum a svým výkonem Zachara rozhodně nezklamal.
„Odchytal dobrý zápas. V závěru
dostal dva nešťastné góly, za ně ale
nemohl. Podal velmi dobrý výkon,“
uznal. Čtvrtfinálovou sérii nicméně zahájí v brankovišti Ondřej
Kocián.

ˇ

ˇ

kanadské bodování:


Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Luňák Lukáš
Stejskal Vladimír
Venkrbec Matouš
Černý Michal
Jurík Juraj
Antončík Šimon
Belay Martin
Coufal Viktor
Duba Lukáš
Kučera Frank
Jedlička Robert
Šebek David
Kolibár Jan
Malý Robin
Kořínek Jakub
Indra Marek
Polák Jiří
Švaříček Filip
Kryl Martin
Jurík David
Nedbálek Michal
Knesl Aleš
Veselý Jan
Sršeň Tomáš
Kumstát Pavel
Kovařík Lubomír
Kaluža Marek



Tým

Post

Z

G

A

Body

+/-

útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
obránce
útočník
obránce
obránce
obránce
útočník
obránce
obránce
útočník
útočník
obránce
obránce
obránce
útočník
obránce
útočník
obránce

43
35
43
43
41
43
37
41
33
41
39
26
40
43
39
21
22
39
24
32
21
31
38
6
16
1
12

23
31
20
16
14
11
12
12
11
14
5
7
5
3
5
4
2
2
5
3
1
1
0
0
0
0
0

42
33
38
24
19
20
18
16
11
8
13
10
12
12
8
8
10
9
5
5
6
3
3
1
1
0
0

65
64
58
40
33
31
30
28
22
22
18
17
17
15
13
12
12
11
10
8
7
4
3
1
1
0
0

+31
+42
+47
+23
+16
+11
+15
+25
+16
+19
+28
+9
+28
+23
+20
+6
+21
+22
+7
+14
+5
+9
+14
-2
+2
0
-3

Z

Min

Stř

Ink

Zás

TM

32
38
65
14
22
42
40
24
28
26
107
10
14
40
14
20
18
46
6
53
41
39
40
14
18
0
2

Brankáˇri:
Prů

Úsp

SO

1. Kocián Ondřej 41 2450 1210 99 1111 2,42 91,82 3
1
60
30 3
27
3 90
0
2. Vydržel Lukáš
2 101 15 6
9
3,56 60
0
3. Rozum Kevin

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
VVYHRAJTE
YHRAJTE S H
HOKEJOVÝMI
OKEJOVÝMI JJESTŘÁBY
ESTŘÁBY
AP
PROSTĚJOVSKÝM
ROSTĚJOVSKÝM VVEČERNÍKEM
EČERNÍKEM
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožhlavní mediální partner klubu,
pro vás ve spolupráci s oddílem LHK Jestřábi Prostějov vyhlásil
další soutěž. Tentokrát jsme ji zaměřili ryze na šály! Vedení klubu
včetně trenérů a hráčů by si totiž společně přáli, aby se v play off
rozhořela doslova "šálí horečka".
Stačí když správně tipnete střelce púrvní branky týmu LHK Jestřábi
Prostějov v prvním utkání čtvrtfinálové série play off druhé ligy a máte
takřka vystaráno. Pak už jen stačí čekat, zda-li budete jediný/á, nebo se
na vás usměje štěstí v případné losovačce.

Čas na tipování máte do úterý 25. února 17.45 hodin!
Hlavní výhrou je, jak jinak tedy, klubová šála Jestřábů
vyrobená u příležitosti 100. výročí prostějovského hokeje.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA TEDY ZNÍ:

KDO BUDE STŘELCEM PRVNÍ BRANKY
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VE VYŘAZOVACÍ ČÁSTI 2. LIGY?

Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v re dakci do ÚTERÝ
25. ÚNORA 2014, 17.45 hodin.
Výherce zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců
najdete v pondělí 3. března. Najdete v něm i druhou šanci na jestřábí šálu...

Základní tábor postaven, VZHŮRU NA VRCHOL
Jiří Možný

„Je to na dobré cestě,“ mohou
se zatím plácat po ramenou hráči, realizační tým i celé hokejové vedení. Jestřábí „A“-tým
naplňuje předsezónní tužby a
daří se mu nejen vítězit, ale také
střílet spoustu branek a povětšinou předvádět pohledný hokej,
na jedničku s hvězdičkou vychází také další přání - přilákat
na domácí zápasy velký počet
diváků.
Výjimkou v tomto směru byl
pouze zápas se Vsetínem, ale to
se dalo vzhledem k souběžnému
olympijskému souboji očekávat.
I tyto dvě stovky fanoušků navíc
mohou v mnoha druholigových

městech závidět a o jedno- či
dvoutisícových návštěvách si
mohou mimo play off nechat
zdát i na mnoha prvoligových
stadionech.
Před začátkem sezony byla velkým otazníkem dlouhodobá
výkonnost. Letní výsledky sice
hovořily velice optimisticky, stále to však byla pouze příprava. I
začátek ostré sezony se dařil jako
po másle, o to překvapivější a šokující byl náhlý konec hlavního
kouče Josefa Málka.
Tradiční léčba v podobě změny
na střídačce zabrala a společně
s doplněním mužstva o zkušené beky Poláka s Kumstátem
se výběr s jestřábem na prsou
vrátil pevně na vítěznou cestu.

posledního utkání byla i situa- přejít přes úvodní dvě kola. Pro
ce na třetím až sedmém místě. čtvrtfinále získal Prostějov asi
Koncovku ani trochu nezvládla nejschůdnějšího soka, jaký byl k
Opava, která prohospodařila mání, takže postupu 3:0 na zápaslušný náskok, naopak velice sy může zabránit jen podcenění či
překvapivě poskočil na bronzo- fantastický výkon gólmana. Dále
vý stupínek Přerov, jenž dlouho už to bude složitější, ale kvalita
prožíval podprůměrnou sezonu. v bráně, obraně i útoku společně
Mimo jiné to tak znamená, že na s širokým kádrem a dosavadními
derby Prostějov versus Přerov výsledky i velkou fanouškovskou
může dojít až v druholigovém podporou v zádech si dokáže pofinále ve druhé polovině března. radit také s dalšími nástrahami na
soupeři našel takový tým, jakým Nejprve ale bude potřeba úspěšně cestě do vytoužené baráže.
byla Poruba. O první místo se
díky tomu až do konce ledna
Tip Večerníku na vyústění čtvrtfinále:
vedla na dálku velká bitva, naProstějov – Frýdek-Místek 3:0
víc ani Slezané nebyli neomylní
Poruba – Hodonín 3:2
a umožňovali krátké vydechnutí
Přerov – Technika Brno 2:3
a občasné zakolísání. Napínavá až do závěrečného hvizdu
Opava – Vsetín 3:1

Od osudové porážky s Porubou
dokázal bodovat devatenáctkrát
v řadě, a na první místo již nikoho nepustil.
Pro atraktivitu soutěže i koncentraci prostějovských hráčů pak
bylo velice přínosné, že se mezi

Komentář

Exkluzivní interview s generálním manažerem „A“-týmu Jaroslavem Luňákem

„CÍLE JSME VYHLÁSILI JIŽ PŘED SEZONOU A STÁLE PLATÍ!“
Prostějov - První úkol na dlouhé cestě splněn, může
„Jsem moc rád, že zde Jirku máme,
si po konci základní části říci generální manažer „A“mužstva LHK Jestřábi Jaroslav Luňák. Během ročnía věřím, že příští rok ho ještě
ku jej překvapila kvalita soupeřů, z nichž mnozí by se
podle něj neztratili ani v první lize, o to víc ho těší, že se
uvidíme i na ledě jako hráče!“
v Prostějově podařilo sestavit fungující tým. Hokejový Boss Jestřábů JAROSLAV LUŇÁK
boss se při hodnocení dosavadní části sezony rovněž o šoku s možným comebackem Vykoukala
vyjádřil k ekonomickému zajištění klubu, diváckým návštěvám i instalaci velkoplošné obrazovky.
Hned po úvodní čtvrtině máme, a věřím, že příští rok ho
Jiří Možný
Máte za sebou vítěznou
základní část, vyvíjela se
víceméně podle vašich představ?
„Myslím si, že jsme od samého
začátku šli za svým cílem, kromě jednoho kola jsme byli celou
základní část na prvním místě a
konečný odstup od druhého v pořadí je podle mne spravedlivým
vyjádřením sil na hřišti.“
Co vám zatím dělalo
největší radost a co vás
naopak zklamalo?
„Řekl bych, že žádná 'největší radost ani zklamání' v průběhu základní části nebyly. Samozřejmě
mě mrzely některé naše výkony
a chyby, které zbytečně dávaly
soupeřům šanci s námi uhrát dobré výsledky. Ale i s tím se musí
počítat..(úsměv)“

Překvapilo vás něco v dosavadním průběhu druholigové soutěže?
„Bezpochyby úroveň celé východní skupiny druhé ligy. Řada
týmů zde může bez problémů
hrát pprvní ligu!“
Nyní začíná play off.
Platí i nadále, že je cílem
postup do baráže?
„Cíle jsme vyhlásili již před sezonou,
tak stále platí. Ano, chceme postoupit
do baráže a následně do první ligy.“
Přemýšlíte nad baráží a sledujete situaci v první lize?
„Zatím, abych se přiznal, moc ne.
Ale že ji bude hrát téměř jistě Most,
to samozřejmě vím...(úsměv)“
Neříkáte si někdy, jak by
si mužstvo vedlo v první
lize již v této sezoně?
„Jednoduché by to nebylo, ale baráž bychom nehráli. To si jsem na
sto procent jist.“

jste sáhl k výměně hlavního kouče, jak se na tento tah díváte s odstupem několika měsíců?
„Výsledky hovoří za vše, ale rozhodně není možné odsuzovat práci
pana Málka. V hokeji to prostě tak
chodí, když se přestane dařit, tak
je trenér zpravidla první ohrožené
osoba. A tak to bylo i u nás.“
Během sezony jste dále
doplňovali a posilovali
kádr. Je nyní složen podle vašich
představ?
„Je to momentálně to nejlepší, co
jsme mohli v rámci našich možností
v Prostějově mít. Jen za přestupy a
hostování hráčů jsme již v letošní sezoně zaplatili téměř milion korun.“
V uplynulých měsících
průběžně
přibývaly
kompetence Jiřího Vykoukala,
jaká panuje spokojenost s jeho
prací?
„Jsem moc rád, že zde Jirku

jještě uvidíme i na ledě jako hráče!“
Při druhé nevydařené
sérii jste nakonec změnu
hlavního trenéra neuskutečnil,
co vás přesvědčilo?
„Pan Zachar je dobrý trenér a my
jsme prohráli zápasy, ve kterých
jsme byli lepším týmem, ale i o tom
je hokej. Například druhá třetina ve
Vsetíně byla něco neskutečného,
bohužel jsme zde měli dát z dalších
deseti šancí aspoň dva góly a bylo
by po zápase. Pak to dopadlo, jak
to dopadlo.“
p
Kromě posledního domácího zápasu se Vsetínem sledovalo každý zápas velice slušně zaplněné hlediště, jak
jste spokojen s počty a aktivitou
fanoušků?
„Jsem moc rád, že diváci na zimní
stadion chodí. Fanoušci jsou super a
pevně věřím, že při play-off pokoříme i hranici tří tisíc diváků na zápas.“

Jaký je váš názor na hlasy, že na stadion chodí
daleko více lidí, než jaké jsou oficiální počty?
„Moc tomu nerozumím, ale co hlásíme, je bohužel realita. A věřte, že si to
hlídáme velmi pečlivě, možná pár lidí
projde zdarma, ale rozhodně ne ty počty,
y, které nám diváci často vyčítají...“
Před sezonou jste hovořil
o instalaci velkoplošné obrazovky. Jaká je aktuální situace?
„Obrazovka je v přístavu Koper a
na konci února, nejpozději první týden v březnu, by měla být na zimním stadionu v Prostějově!“
Jak je na tom „áčko“ po
ekonomické stránce a jak
se vyvíjí spolupráce s městem?
„Sezona je plně finančně zabezpečena a jak jsem řekl před zahájením
tohoto ročníku, po městu můžeme
něco chtít, až něco předvedeme.
Tak si počkejme, jak to vše dopadne. Já jsem přesvědčen, že dobře.“

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!
!
nalistujte
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
stranu 21

Lední hokej

Vsetín zajímal ve středu jen dvě stě diváků
Prostějov/tok, jim – Středeční
podvečer přinesl prostějovským
hokejovým fanouškům nezáviděníhodné dilema. O šesté hodině
večerní bylo vhozeno úvodní buly
předposledního kola východní
skupiny druhé ligy mezi vedoucími Jestřáby a v tu dobu čtvrtým
Vsetínem, zároveň pak ve vzdáleném Soči nastoupili na led olympijského čtvrtfinále Spojené státy
americké a Česká republika. Na
prostějovský zimní stadion si tak
našly cestu pouhé dvě stovky diváků, což je nejméně za poslední
roky. S lokálním výsledkem ale
mohla zavládnout spokojenost,
na rozdíl od české reprezentace
to Jestřábi zvládli a přes pomalý
rozjezd zdolali soupeře 7:4.
Domácí možná nastoupili na led
s myšlenkami na své reprezentační
kolegy, protože začali velice podob-
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ně. To když v polovině čtvrté minuty zaváhal v obraně Švaříček, tak se
René Kajaba nerozpakoval a přesnou střelou k tyči otevřel skóre – 0:1.
Hosté se ovšem z vedení těšili pouhých čtyřicet sekund, než jejich
náskok zlikvidoval Michal Černý.
Nejstarší hráč jestřábí sestavy zakončil výstavní kombinační akci
Šebka s Indrou a postaral se o jubilejní dvoustý gól domácích v letošní
sezóně – 1:1.
Devátá minuta přinesla vyloučení na
obou stranách, když nejprve usedl
na trestnou lavici Šimon Antončík a
chvíli po něm Martin Ambruz. Následná hra ve čtyřech lépe svědčila
Prostějovu. Na konci tohoto období
totiž Vladimír Stejskal naservíroval
puk před branku Lukáši Luňákovi,
jenž otočil vývoj utkání – 2:1. Ještě
do přestávky navíc zvýšil David
Šebek na dvougólový rozdíl, opět
u toho byli i další dva členové této
produktivní formace Marek Indra
s Michalem Černým.
Již na tři branky zvýšil krátce před
polovinou utkání Lukáš Luňák. Nositel „áčka“ na dresu vyslal efektní

střelu pod břevno a svou druhou
brankou v utkání zvýšil na 4:1.
Zdálo se, že je o osudu zápasu rozhodnuto. Že to ovšem nebývá úplně
jednoduché, se přesvědčili nejen
čeští reprezentanti v osmifinálovém
souboji se Slováky, ale také Jestřábi.
Hráčům Vsetína stačilo několik minut, aby snížili jen na rozdíl jediné
branky.
Na počátku druhé poloviny zápasu
Kajaba svým druhým gólem využil
přesilovku, necelé čtyři minuty po
něm Farda prokázal, jak důležitý je
důraz v brankovišti. Po přihrávce
Robina Ševčíka to rázem bylo jen
4:3. Závěr druhé dvacetiminutovky
ale vyšel Jestřábům na výbornou Antončík a Coufal v závěrečných
dvou minutách vrátili Prostějovu
tříbrankový náskok. Nejprve se po
asistencích Belaye s Dubou prosadil
dlouhovlasý dlouhán, minutu a půl
po něm a pouhých jedenáct sekund
před koncem druhé třetiny přidal gól
do šatny Viktor Coufal.
Třetí třetina se už poklidně dohrávala a na vítězství Prostějova nic
nezměnila. Skóre se ale ještě dvakrát

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Odehráli jsme celkem slušnou první třetinu, byli jsme lepší a šli
jsme do vedení tři ku jedné. Pak jsme však začali hrát laxně, dělali
jsme hodně chyb v obranné činnosti, už jsme nehráli to, co jsme
měli. Celkově byly zápasy se Vsetínem v letošní sezoně bojovné
a vyrovnané. Snažíme se i přes to, že se blíží play off hrát naplno,
nemůžeme se bát, protože pak by to byl náš konec. “

VIKTOR HLOBIL – VHK Vsetín:

7
4

3:1

Brno, Prostějov/jim - Vítězná
série Jestřábů skončila těsně
před play off. Středeční výhra
nad Vsetínem byla devátá v
pořadí, na tu desátou již ale
nedošlo, proti byli hokejisté
brněnské Techniky. Jihomoravané v sobotním klání dokázali
plně využít toho, že se kouč hostí
Petr Zachar rozhodl pošetřit
několik opor, a díky zvládnutým závěrečným minutám si
dokráčeli pro všechny tři body.
Prostějov tak obrali o body ve
všech čtyřech zápasech a díky
třetí sezónní výhře nad tímto
soupeřem se udrželi na šestém
místě o bod před Hodonínem.
Podruhé z posledních tří utkání
dostal v prostějovské bráně
příležitost Kevin Rozum a déle
než dvě třetiny úspěšně držel
čisté konto. V úvodních dvaceti
minutách se ovšem stejně dobře
vedlo i jeho protějškovi Josefu
Novákovi. Co se hry týče, hosté

našel mezi kruhy Lukáše Dubu
a prostějovský kapitán zamířil
přesně mezi betony – 0:1.
Zkrácenou výhodu o dva hráče
si vzápětí vyzkoušeli také hosté,
ani jim se ovšem nevedlo podle
představ a tresty Havíře s Crhákem
zůstaly nepotrestány. S dvouminutovými tresty se v prostřední třetině
zcela roztrhl pytel, kromě dalších
čtyř prostějovských vyloučení si
jedno oslabení museli odpykat
i domácí, když byl za nesportovní chování potrestán sportovní
manažer Vlastimil Odehnal,
jenž tak mimo jiné musel opustit
střídačku.
Na skóre to ovšem žádný vliv
nemělo, to se měnilo teprve
v posledním dějství. A to
hned několikrát. Hru ve čtyřech proti pěti ještě Jestřábi přečkali,
již za vyrovnaného počtu hráčů ale na
modréčářenapřáhlPetrŠtindlaprokázal, proč je nejproduktivnějším
i nejlépe zakončujícím obráncem
týmu – 1:1.
Vyrovnání domácí hráče nastartovalo a v závěrečné desetiminutovce několikrát předvedli
v útočném pásmu kolotoč.
Přečíslení tři na dva stejně jako

VLASTIMIL ODEHNAL – VSK Technika Brno:

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to vyrovnané utkání, rozhodovaly maličkosti a také štěstí,
které se nakonec v závěru zápasu přiklonilo k soupeři. Do Brna jsme přijeli bez osmi hráčů základní sestavy, chtěli jsme je pošetřit
na play-off a dát prostor širší lavičce. Aspoň víme, co v nich je...“
Benýškův výjezd zpoza brány
gólem neskončil, čtyři a čtvrt minuty před koncem neuspěl ani Bustin.
Na jednadvacetiletého slovenského
útočníka sice při dorážce zívala
opuštěná klec, hostující brankář ale
předvedl tygří skok a ránu lapil.
Technika se přesto dočkala vedení
2:1. To když si mezi kruhy najel
Jan Česnek a v čase 56:10 podruhé překonal Rozuma. Odpověď
Jestřábů ale byla přímo blesková,
jen dvanáct sekund nato dokázal

po úniku dva na jednoho skórovat
i Juraj Jurík – 2:2.
Prostějovští hráči navíc mohli dokonat rychlý obrat, Kučerovi se
ale při zakončení nevedlo. A přišel
tak trest. Nejprve ten dvouminutový pro Lukáše Dubu, v závěru
přesilovky pak i gólový, když
sedmačtyřicet sekund před koncem
tečí ze vzduchu uspěl Ivo Crhák –
3:2. Technika tak vyválčila hned
devět ze dvanácti bodů, které byly
ve vzájemných duelech k mání.

Hokejisté ukončili základní část na prvním místě a jsou favoritem play off
Frýdek-Místek přijede bez lídra, IVAN ODEŠEL NA SLOVENSKO

Prostějov/jim - Stále ještě svého
nejproduktivnějšího hráče budou ve čtvrtfinálové sérii s Prostějovem postrádat hokejisté
Frýdku-Místku. Pětatřicetiletý
Marek Ivan nasbíral v dresu
Slezanů během čtyřiceti utkání
sedmadvacet branek, na dalších sedmnáct nahrál, čímž tak
navázal na své předešlé výkony
v dresech Orlové a Karviné.
Těsně před koncem základní
části se ale velezkušený forvard
rozhodl vydat do zahraničí. Pro
play off totiž posílil druhý tým

slovenské první ligy Senicu, sezona pro něj ale velice rychle
skončila, neboť Duklu vyřadil
již ve čtvrtfinále po sérii 0:3 Liptovský Mikuláš.
Naplní-li se papírové předpoklady,
čeká Slezany stejný osud jako senickou Duklu. Před začátkem série
s Prostějovem jsou jasným outsiderem, v jejich neprospěch hovoří
nejen téměř čtyřicetibodová propast
v tabulce, ale i pohled na čtyři dosavadní vzájemná utkání. Všechny
totiž vyhráli Jestřábi, když na soupeřově půdě zvládli bitvy po výsledcích

5:2 a 5:3, doma si pak vždy s chutí
zastříleli a zaskvěli příděly 10:1 a 9:2.
Frýdeckomístecké mužstvo si poměrně s jistotou dokráčelo pro osmé
místo, byť dlouho usilovalo i o lepší
pozici. V posledních čtyřech kolech
ale získali Severomoravané pouze
jediný bod a se sedmým Hodonínem nakonec zůstali hned o dvanáct
bodů. O postup do vyřazovací části
se ale také bát nemuseli, neboť devátý Nový Jičín ve výsledku ztratil
výrazných jedenáct bodů. A samotný postup mezi osmičku nejlepších
je pro klub úspěchem, vždyť loni

skončil Frýdek-Místek devátý z deseti, o rok dříve osmý, před tím desátý a v sezoně 2009/2010 dokonce
poslední, tedy dvanáctý.
Největší slabinou výběru je defenzivní činnost, což dokládá celkem
173 inkasovaných branek ve čtyřiačtyřiceti utkáních. Tedy průměr
prakticky čtyř gólů na zápas, což
směrech nahoru překonalo pouze
poslední Valašské Meziříčí. Kromě již zmíněných výsledků s Prostějovem se na tom nejvíce podílel
debakl 4:12 s Opavou. I Frýdek-Místek ale dokázal hrozit v útoku,

platilo to však zejména pro přípravné výhry 8:1 nad Valašským Meziříčím a 8:4 nad Novým Jičínem,
vítězství 8:2 v úvodu sezony proti
Orlové a skóre 8:3 nad Břeclaví a
7:4 nad Vsetínem dva týdny před
koncem základní části, na čemž se
ale ještě třemi brankami a třemi přihrávkami podílel Marek Ivan.
Pozici nejproduktivnějšího hráče
osmého týmu po základní části po
něm převzal téměř čtyřicetibodový
Vít Stránský, ke třiceti bodům se
pak přiblížil zkušený šestatřicetiletý
obránce Milan Ovšák.

„Hlavně první kolo bychom měli přejít na tři zápasy“
Trenér Zachar věří, že již v sobotu se bude moci připravovat na semifinále

Prostějov - Po úvodních čtrnácti kolech dlouhodobé fáze se posunul z pozice asistenta zpět na pozici hlavního
kouče a s Martinem Kužílkem i posléze Jiřím Vykoukalem
dovedl tým k přesvědčivému prvenství před vyřazovacími boji. Nyní se již Petr Zachar plně soustředí na play off,
v němž si přeje splnit předsezónní ambice a projít vítězně
až do baráže o první ligu. Úvodního soupeře v podobě
Frýdku-Místku měl možnost sledovat na vlastní oči a varuje, že Jestřáby nečeká nic snadného. Svému mužstvu
ale věří a očekává hladký postup dál.
Jiří Možný
Opanovali jste základní
část. S jakými dojmy se za
ní můžete ohlédnout?
„Mužstvo neodehrálo špatnou
sezonu, nevyvarovalo se ale několika výkyvů. První nastal po
úvodní čtvrtině, kdy se soutěž začala trochu vyrovnávat, mužstva
se soutěži začala přizpůsobovat
a zvykat si na systém. Druhý výpadek přišel po Vánocích, kdy jsme
čtyři pět zápasů těžko hledali svoji
předvánoční formu a trošku trvalo,
než jsme
se do toho dostali.“
j
Dá se ale říci, že výpadku
se nevyhnul nikdo...
„Soutěž je dlouhá a odehrát čtyřiačtyřicet zápasů v jednom zátahu
a kvalitně není možné. Když se
podíváte na první ligu, tak Mladá
Boleslav také prohrála se slabší-

mi, ani Olomouc se tomu nevyvarovala. To je sportovní život
a je to normální.“
Mrzí každá ztráta, ale která mrzela nejvíce?
„Nejvíce nás asi mrzí ty dvě prohry v prodloužení a na nájezdy se
Sarezou Ostrava a v závěru s Přerovem. Byli jsme lepší, ale rozhodující chvíle nám nevyšla.“
Je mužstvo připraveno
na podobně vyrovnané
závěry?
„Jsem přesvědčen, že se během
sezony hráči přesvědčili, že nesmí nikoho podcenit a hraje se
šedesát minut až do konce. Ale
teprve zápasy play off nám ukáží,
jak na tom jsme. Bude důležité
uhrát první dva zápasy, aby se
mužstvo nastartovalo a věřilo si.
Mužstvo svoji sílu má, musí ji ale
ukázat od první minuty na ledě.“

Pár kol před koncem základní části bylo jasné, že
vaším soupeřem budou právě
hráči Frýdrku-Místku. Zaměřil
jste se na ně důkladněji?
„Ano, byl jsem se na ně podívat,
když hráli na Technice Brno. Tím,
že jim skončili Marek Ivan a Kolařík,
tak kluci hrají bez zábran, bez tlaků.
Je vidět, že teď se už hokejem jen
baví. Dělají tak i věci, které by normálně neudělali a na Technice byli
jednoznačně lepším mužstvem. Pro
nás je to v negativním smyslu, proti
nám totiž nastoupí s tím, že mají svoje
splněno
a že nemají co ztratit.“
p
Cítíte nějaký tlak, že jste
hlavním favoritem?
„My ten tlak máme od začátku,
vedení už na počátku zdůraznilo,
že jediným cílem je postup do první ligy. Myslím si, že tlak se projevoval na každém zápase, který
se nám nepovedl. S dalšími koly
play off bude vyšší a vyšší, na to
ale musí být hráči připraveni, jinak
byy to nikdo nemohl dělat.“
Jsou na to hráči dostatečně
připraveni?
„Vezměte si první i druhou pětku,
všichni tito útočníci již play off
hráli. Buď tady, nebo v první lize,
nebo na Slovensku. Zkušenosti mají
a nevěřím, že play off druhé ligy by
je mohlo nějak psychicky vykolejit.
Je to na nich a já věřím, že se s tím
v dobrém slova smyslu poperou.“

„Zkušenosti mají a nevěřím, že play off
druhé ligy by je mohlo nějak psychicky
vykolejit. Je to na nich a já doufám, že se
s tím v dobrém slova smyslu poperou...“
hlavní kouč Jestřábů PETR ZACHAR
o kvalitě svého kádru, na který je veden tlak
Věříte, že už v sobotu bude
čtvrtfinále proti Frýdku-Místku rozhodnuto?
„Vzhledem k postavení v tabulce
bych byl špatný trenér, kdybych
nevěřil. Trenér musí věřit svému
mužstvu, na druhou stranu je to ale
sport a stát se může všechno. Hlavně
první kolo bychom ale měli přejít na
tři zápasy.“
p
Lze to nějak připodobnit k
loňské situaci, kdy jste také
začínali doma?
„Ne, to nejde vůbec. Loni jsme hráli
proti Karviné, která měla neskutečně zkušený tým, my jsme měli velké
problémy v obraně. Jen Kumstáta
s Jedličkou, jinak vše hráli junioři
ročníku 1993 a další mladí kluci.
Loni to mužstvo, co se týče kvality a
zkušeností, bylo někde jinde.“
Jak se podle vás bude play
off vyvíjet, potvrdí ti nejlepší roli favoritů?
„Neočekávám to. Podle zkušeností si myslím, že k nějakému překvapení dojde. Vě-

řím,, že to nebude na náš účet.“
Domníváte se, že bude
rozhodovat spíše obrana,
nebo útok?
„Těžko říct. Je to také o útočné
činnosti. Pokud dáte v zápase šest
sedm gólů, tak obrana nebude rozhodovat. Pokud ale budeme mít
problémy vstřelit branku, tak každý gól v obranné činnosti rozhoduje. Vždy je to o tom, že musíte
vstřelit více gólů než soupeř.“
Jak jsou hráči naladěni
psychicky?
„Myslím si, že si věří. Dlouhodobou soutěž vyhráli přesvědčivě
o sedm bodů a jsou výkonnostně
nejlepším mužstvem soutěže. Pouze je potřeba potvrdit to v play off
((úsměv).“
Sledujete také situaci na
dolním konci první ligy?
„Dívám se na to, ale nepřemýšlím nad tím, protože play off je
dlouhé, těžké. Až budeme ve finále, tak můžeme řešit baráž, teď
určitě ne.“

1:1

O. Kocián
O
Nedbálek, Jedlička,
Polák Kořínek,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

ším způsobem - zaznamenal hned
dvě branky a jednu přihrávku.
Jestřábi tak i podruhé v ročníku
zdolali na domácím ledě vsetínské
hokejisty a oplatili jim dvě porážky
z valašského zimního stadionu.

„Odehráli jsme výborné utkání a opět ve slepené sestavě. Před tímto
zápasem se nám zranil Fadrný a Martin Zábranský, ten kádr byl hodně
slepený. Kluci to však odbojovali a za výhru jsme rádi. Je škoda, že
duel vůbec nezvládl rozhodčí, kdyby pískal někdo jiný, hokeji by to
prospělo. Byla z toho až zbytečná bramobračka. Nicméně pro diváky
výborný hokej a rozhodla naše větší bojovnost. Neřekl bych, že jsme
byli extra lepší, ale větší vůle po výhře rozhodla.“

3:2

Sestava lhK jestřábi
Kolibár, Švaříček,
Knesl

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

Sestava VHK Vsetín:
Plšek (41. Hromada) – Hurtík, Vrba L., Vrba F., Báchor, Žák, Tichý,
Kajaba, Neuwirt, Ambruz, Tesařík, Ševčík, Mikšovský, Zúbek, Podešva,
Vítek, Kývla, Daněk, Farda, Hruška. Trenéři: Jiří Weintritt a Viktor Hlobil

Technika vyzrála na Prostějov. Potřetí...
nabídli svému soupeři hned ve
druhé minutě přesilovku, když
se útočného faulu dopustil Jan
Veselý. Jestřábi se ale velice
úspěšně ubránili a naopak velice blízko ke skórování byl
Michal Nedbálek, po jehož
pokusu zůstal puk stát mezi gólmanem a brankovou čarou. Leč
na úspěšnou dorážku nedošlo.
Domácí zahrozili až v deváté
minutě, s velkou šancí Techniky v
podobě střely z mezikruží si však
Rozum poradil. A prostějovský
brankář se musel mít na pozoru
i o chvíli později, když v krátkém sledu putovali na trestnou
lavici obránci Kořínek s Veselým
a Brnu se naskytla třičtvrtěminutová
příležitost pěti proti třem. Bránící
trojice si ale počínala na jedničku a
žádný nebezpečný puk až k bráně
nepustila.
Bezbrankový stav se tak poprvé
měnil až ve druhém dějství. V jeho
samotném úvodu putoval „za katr“
Martin Belay, domácí si ale ani
v další početní výhodě nevěděli
rady a přišel tak trest. Krátce po
návratu uzdraveného útočníka na
led se Prostějovu povedl rychlý
přechod do útoku, Juraj Jurík

VHK VSETÍN

Branky a nahrávky: 5. Černý (Indra), 11. Luňák (Stejskal), 18. Šebek (Černý),
28. Luňák, 39. Antončík (Belay), 40. Coufal (Stejskal), 45. Šebek (Černý) –
4. Kajaba, 31. Kajaba (Ambruz), 35. Farda (Ševčík), 44. Hruška (Ševčík).
Vyloučení: 7:5, Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 210.

„Nám se povedl vstup do zápasu, vedli jsme 1:0, o náskok jsme však
brzy přišli. V obraně jsme pak udělali tolik chyb, jako předtím za deset zápasů dohromady. Hráli jsme vzadu hrozně naivně, a proto ten
výsledek je takový. My jsme se vždy nadechli ke snížení, povedlo se
nám dostat na rozdíl jednoho gólu, bohužel jsme si nechali dát další
dvě branky a po dvou třetinách bylo prakticky rozhodnuto. Prostějov
si to pak pohlídal. Musíme se vrátit k naší jednoduché hře. Škoda, že
jsme nyní vypadli ze čtvrtého místa, ale takový je hokejový život.
Musíme se připravit na to, že play off budeme začínat venku.“
posouvalo.
při
l Nejprve
Nj
ři vyloučení
l č í
Jana Kolibára kosmeticky upravil
ztrátu Petr Hruška, ale o dvacet
sekund později dal výsledku definitivní podobu opět David Šebek. Po
zranění žeber se tak vrátil tím nejlep-

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

VSK TECHNIKA BRNO

2

0:0

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

3:1

Branky a nahrávky: : 47. Štindl (Bustin), 57. Česnek (Crhák), 60. Crhák (Česnek) –
24. Duba (Jurik), 57. Jurik (Duba, Coufal). Rozhodčí: Kareš – Novák, Potůček. Vyloučení: 7:11, navíc Havíř (B), Nedbálek a Knesl (oba P) 10 minut osobní trest. Využití:
1:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 138.

SESTAVA VSK TECHNIKA BRNO:
Novák – Žalud, Habrovec, Havíř, Štindl, L. Odehnal, Zapletal,
Dittrich – Crhák, Brzobohatý, Česnek – Látal, Benýšek, Jurča –
Boček, Čtvrtníček, Kozák, Bustin. Trenér: Roman Kaňkovský.

Sestava lhK jestřábi
Rozum
Polák, Nedbálek,
Kořínek, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Švaříček, Veselý,
Jedlička

Antončík, Belay, F. Kučera
Šebek, Sršeň, Kryl
J. Jurík, Duba, Coufal
Indra.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
43. 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.
44. kolo: HC Orlová – HC Nový Jičín 3:2 po s.n. (1:0, 1:2, 0:0). Branky: 2.
Galgonek (Blatoň), 26. Grepl (Pavliš), rozh. náj. Štefanka – 21. Gebauer (Sprušil),
23. Lehačka (Prokop). Diváci: 361 * HC ZUBR Přerov – HC Bobři Valašské
Meziříčí 6:3 (2:1, 1:2, 3:0). Branky: 18. Kovařík, 19. Ditrich (Kudělka.), 24.
D.Šťastný (Pala), 42. Kudělka (Brančík, Ditrich), 47. D.Šťastný, 60. D.Šťastný
(Kovařík) – 17. Kubáč (Škutchan, Zábojník), 30. D.Varga (Martiník, Kundera),
30. Baroš (Randýsek). Diváci: 1054 * SHK Hodonín – HC Frýdek-Místek 6:3
(2:0, 2:0, 2:3). Branky: 14. Jurásek (Velechovský, Ketner), 15. Smetana R. (Vrba,
Charvát), 23. Smetana R. (Vrba, Charvát), 30. Jurásek (Ketner, Skočovský), 54. Peš
(Jurásek, Ketner), 56. Jurásek (Skočovský) – 42. Podešva (O. Sluštík), 47. Mach (O.
Sluštík, Slovák), 49. Měkýš (Richter, Kopún). Diváci: 802 * HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Branky: 3. Šindelář (Seidler, Sedlář),
15. Sedlář (Krayzel, Šindelář), 26. Peslar (Pavlačka). Diváci: 251 * VSK Technika
Brno – LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). Branky: 47. Štindl (Bustin),
57. Česnek (Crhák), 60. Crhák (Česnek) – 24. Duba (Jurík, Knesl), 57. Jurík (Duba,
Coufal). Diváci: Neuvedeno * VHK Vsetín – HC LVI Břeclav 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).
Branky: 6. Ambruz (Vrba L.), 42. Podešva (Zúbek.), 52. Žák (Podešva), 54. Žák
(Báchor, Vaněk), 60. Vítek (Podešva) – 28. Kučera (Rejžek). Diváci: Neuvedeno.

Kam příště....
čtvrtfinále Play-off
1. zápas, úterý 25. února, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek-Místek , HC RT TORAX Poruba - SHK Hodonín, HC ZUBR
Přerov - VSK Technika Brno, HC Slezan Opava - VHK Vsetín.
2. zápas, čtvrtek 27. února, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Slezan
Opava (17:30), HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov, SHK Hodonín - HC RT TORAX Poruba, VSK Technika Brno - HC ZUBR Přerov.
3. zápas, sobota 1. března, 17:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba - SHK Hodonín, HC ZUBR
Přerov - VSK Technika Brno, HC Slezan Opava - VHK Vsetín

„PLNĚ SPOKOJEN BUDU,
AŽ POSTOUPÍME DO PRVNÍ LIGY,“
hlásí vítěz kanadského bodování

celé druhé ligy Lukáš Luňák
Rozhovor s nejproduktivnějším hráčem
jestřábí letky najdete už teď
na www.vecernikpv.cz

Basketbal

V uplynulém týdnu basketbalisté Prostějova splnili očekávaní a připsali si dvě výhry

94 ARIETE PROSTĚJOV
66 QANTO TUŘI SVITAVY

UTKÁNÍ HVĚZD SI UŽIJÍ TAKÉ ZÁSTUPCI ARIETE
Na lavičce bude asistovat kouč Choleva a trojky hodlá sázet Slezák

poločas: 48:33
čtvrtiny: 23:17, 25:16, 17:12, 29:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

49/24:36/16
8:7
31/22:19/13
50:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:12
25:28
12:7
18:21

Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Komprs.
Diváci: 600

Sestava a body Prostějova:
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. února 2014
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Nečas Radek
Bratčenkov Vojtěch
Polášek Rudolf

4
3
2

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body QUANTO TUŘI SVITAVY:
Peterka 20, Kornowski a Charles po 15, Teplý 9, Sedlák 6, Macela 5, Davis
Jason 4, Jelínek 4, Sehnal 3, Andres 0, Moravec 0, Šindelář 0

Trojnásobné zastoupení budou mít basketbalisté
Ariete Prostějov na Utkání hvězd výběrů české a polské ligy, které se bude hrát již tuto neděli 2. března
v Pardubicích. Proti elitní sestavě Tauron Basket Ligy
si zahraje Jaromír Bohačík, kterého do českého výběru nominoval trenér Kestutis Kemzura. Pavel Slezák
se představí v soutěži trojkařů a Zbyněk Choleva bude asistentem hlavního kouče. Standardní program
Mattoni NBL pokračuje pouze uprostřed týdne, kdy
Orli zajíždějí do Ústí nad Labem. O víkendu je skrze
Utkání hvězd pochopitelně volno.
Prostějov/lv

Hned polovinu výběru tuzemské nejvyšší soutěže pro
exhibiční utkání hvězd s polskou nejvyšší soutěží tvoří

basketbalisté z mistrovského
Nymburka. Základní pětky
obou výběrů vzešly z hlasování diváků na internetu. Zbytek
týmu si nominovali trenéři tak,
aby ve dvanáctce vyvolených

figurovala maximálně šestice
zahraničních hráčů. „Umím
si představit, že by si nominaci zasloužili také další naši
hráči z Prostějova. Přednost
u fanoušků ale dostali jiní,“
poznamenal kouč Orlů a asistent
výběru Mattoni NBL Choleva.
Do základní pětky fanoušci
nominovali hned čtveřici basketbalistů z Nymburka. Vůbec nejvíce hlasů pro hráče
z Česka získal slovenský pivot
Radoslav Rančík. Toho pod
košem doplní český reprezentant Petr Benda. Na křídlech se
představí dvojice Jiří Welsch
a Tre Simmons. Toto kvarteto
bude dirigovat Levell Sanders.
Rovněž na druhé straně se
představí hvězdy polské ligy.

„Osobně se mi tento model
utkání hvězd líbí. Nepostrádá
náboj. Zápasy mezi českou
a polskou sestavou nejsou pouze exhibicí. Nikdo nechce prohrát a předcházející dva ročníky
měly úroveň,“ tvrdí Choleva.
V dovednostních soutěžích
bude Česko ve smečování
reprezentovat Vojtěch Hruban, Michael Steffeck a Jason Davis. V trojkařském
klání se představí Tre Simmons, Luděk Jurečka a Pavel Slezák.
Kvalifikace smečařů se v Pardubicích uskuteční už v sobotu v 17.00 hodin v nákupním
centru AFI Palace. Z šestice
vyvolených postoupí tři nejlepší do nedělního finále, které

už je klasicky součástí jedné
z přestávek samotného utkání.
V rámci hlavního programu,
který začíná v neděli v 15.45
hodin, proběhne v ČEZ Aréně i půlhodinový koncert Ewy
Farne. Celým odpolednem pak
diváky přímo v hale provede
moderátor Libor Bouček.

76 MMCITÉ BRNO
96 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 29:54
čtvrtiny: 15:29, 14:25, 22:21, 25:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

61/23:55/30
5:7
18/15:19:15
40:43

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:15
20:20
8:9
15:11

Tuři se udrželi ve hře jenom v první čtvrtině

Rozhodčí: Dolinek, Baloun, Holubek.
Diváci: 300

Sestava a body Prostějova:
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0 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body MMCITÉ BRNO:
McClain Anthony Daquise 18, Geiger Deremy Terrell 17, Zachrla Roman 13,
Henderson Esian D. 8, Maric Petar 8, Šmíd Filip 7, Müller Martin 2, Šiška Ondřej
2, Dygrýn Ondřej 1, Bašta Martin 0, Nehoda David 0, Semerád Michal 0

koše Mattoni nbl v číslech:
32. kolo: Opava - Brno 87:62 (19:18, 47:32, 71:45). Nejvíce bodů:
ů Blažek 17,
Šiřina 15, Sokolovský 14 - Geiger 20, Zachrla 13, Marič 7. Rozhodčí: Vondráček,
Kapl, Holubek. Fauly: 26:24. Trestné hody: 29/24 - 22/12. Trojky: 7:4 * Kolín Ostrava 95:90 (25:19, 46:41, 57:61). Nejvíce bodů: A. Mitchell 34, J. Lewis 22,
Field 11 - Willman 26, Ruach 22, Alič 19, Zbránek 14. Rozhodčí: Hošek, Kec,
Jeřáb. Fauly: 21:27. Trestné hody: 33/24 - 17/10. Trojky: 9:10 * USK Praha Děčín 81:70 (21:18, 40:37, 58:54). Nejvíce bodů: Mareš 18, Feštr a Votroubek po
15, Křivánek 11 - Stria 17, Soukup 16, Vyoral 13. Rozhodčí: Kučera, Kučerová,
Baloun. Fauly: 17:28. Trestné hody: 27/19 - 18/13. Trojky: 8:5 * Jindřichův
Hradec - Ústí nad Labem 76:88 (16:18, 43:34, 63:56). Nejvíce bodů: Tracey
17, P. Novák a Vošlajer po 14, Laroche 13 - K. Mitchell 29, Bowden 20, V. Lewis
13, Šteffel 12. Rozhodčí: Lukeš, Galajda, Karásek. Fauly: 25:21. Trestné hody:
17/10 - 33/24. Trojky: 6:6 * Ariete Prostějov - Svitavy 94:66 (23:17, 48:33,
66:45). Nejvíce bodů: Bohačík Jaromír 15, Pandula Dušan 15, Kohout Ondřej
11 - Peterka 20, Kornowski a Charles po 15. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Komprs. Fauly: 20:20. Trestné hody: 31/22:19/13. Trojky: 8:7 * Ústí nad Labem
76:88 (16:18, 43:34, 63:56). Nejvíce bodů: Tracey 17, P. Novák a Vošlajer po
14, Laroche 13 - K. Mitchell 29, Bowden 20, V. Lewis 13, Šteffel 12. Rozhodčí:
Lukeš, Galajda, Karásek. Fauly: 25:21. Trestné hody: 17/10 - 33/24. Trojky: 6:6.
33. kolo: Pardubice - Kolín 95:72 (23:18, 40:35, 68:53). Nejvíce bodů: P. Bohačík 22, Peterka 18, Muirhead 13, Pospíšil 12 - A. Mitchell 24, Machač 19, Horák
14. Rozhodčí: Lukeš, Kec, Linhart. Fauly: 20:21. Trestné hody: 16/10 - 20/17.
Trojky: 5:3 * Ostrava - Děčín 83:65 (20:13, 42:30, 63:52). Nejvíce bodů: Ruach
21, Jurečka 19, Alič 16, Willman 14 - Bosák 16, Landa a Soukup po 10. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa. Fauly: 17:21. Trestné hody: 23/17 - 9/8. Trojky: 10:5 *
USK Praha - Jindřichův Hradec 77:73 (19:21, 37:33, 49:48). Nejvíce bodů:
Feštr 21, Slavík 19, Mareš 13 - Laroche 19, Novák 12, Rolls a Vošlajer po 10.
Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Heinrich. Fauly: 23:28. Trestné hody: 34/21
- 22/15. Trojky: 6:6 * Opava - Ústí nad Labem 94:78 (33:19, 47:37, 70:57). Nejvíce bodů: Blažek 22, Gniadek 16, Šiřina 13, Dukanovič 11, Dokoupil 10 - Bowden 28, V.W. Lewis 12, K. Mitchell 11. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Kapaňa.
Fauly: 18:25. Trestné hody: 33/23 - 15/11. Trojky: 9:9 * Brno - Prostějov 76:96
(15:29, 29:54, 51:75). Nejvíce bodů: McClain 18, Geiger 17, Zachrla 13 - Nečas
22, Kohout 19, Panduila 14, J. Bohačík 13. Rozhodčí: Dolinek, Baloun, Holubek.
Fauly: 20:20. Trestné hody: 18/15 - 19/15. Trojky: 5:7.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 33. 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 JIP Pardubice
BK Děčín
BK Sluneta Ústí nad Labem
NH Ostrava
BC Farfallino Kolín
Quanto Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno
BK Lions Jindřichův Hradec

15
31
31
32
31
32
30
30
31
32
32
31

15
24
20
20
18
18
14
13
10
10
9
8

0
7
11
12
13
14
16
17
21
22
23
23

1369:898
2551:2212
2556:2317
2670:2484
2518:2381
2509:2582
2468:2427
2339:2445
2374:2601
2379:2632
2411:2768
2354:2751

100,0
77,4
64,5
62,5
58,1
56,3
46,7
43,3
32,3
31,3
28,1
25,8

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL

34. kolo, středa 26. února 2014 18:00 hodin:

Ostrava - Jindřichův Hradec (17:30), USK Praha - Opava (27.2., 18:00), Pardubice - Děčín (18:00), Brno - Svitavy (18:30), Ústí nad Labem - Prostějov

Prostějov/lv - V kompletní
sestavě nastoupili basketbalisté Ariete do středečního utkání
dvaatřicátého kola nejvyšší tuzemské soutěže proti svitavským
Turům, kteří jsou momentálně
na devátém místě tabulky.
Tým z druhé poloviny tabulky,
který vede exprostějovský kouč
Růžička, dokázal držet hrát vyrovnanou partii pouze v první
čtvrtině, po níž domácí vedli
o šest bodů. V dalším průběhu se
domácí Orli prosadili střelecky
a vyhráli s přehledem 94:66.

Orli vstoupili do utkání velmi
koncentrovaným výkonem, když
okamžitě vedli 9:0 a dali soupeři
jasně najevo, kdo je na palubovce
pánem. Domácí pak sice potrápily dvě rychlé trojky Peterky
a útočné doskoky, které znamenaly snížení na 11:9 pro Orly, ale
i tak se udrželi ve vedení, které
pak opět bod po bodu začali
navyšovat. O tvorbu náskoku
se, zejména ve druhé periodě
zasloužila dvojice Slezák-Kohout, která táhla tým k sérii 10:0
a vedení 33:19.
Soupeř pak sice ještě jednou snížil
pod dvoucifernou hranici, ale to již
bylo opravdovým maximem. Orli
ještě před polovinou svoje vedení
téměř zdvojnásobili a do šaten se
odcházelo za stavu 48:33 proAriete.

O navýšení náskoku v úvodu
druhé poloviny se postaral hrdina
dnešního utkání Dušan Pandula, když při své osobní sérii 8:0
zakončoval ze všech střeleckých
pozic a navzdory faulům. Utkání už
tak pomalu mířilo ke své závěrečné
části. Na palubovce se už vystřídali
prakticky všichni domácí hráči a ti
vedli dvacetibodovým rozdílem
65:45.
V závěrečném kvartálu si basketbalisté Ariete bez větších
komplikací hlídali vedení a při
zvyšování náskoku se snažili
i předvést něco navíc. Ne vždy
skončily kombinace zdárně, ale nakonec byli přítomní diváci svědky
téměř třicetibodového vítězství nad
Tury, když se do střelecké listiny
zapsala celá sestava.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Paradoxně nám ubližuje to, že v úvodu
vedeme, tentokrát devět nula.... Pak přišly
čtyři trojky soupeře a hra se trochu srovnala. Celkově jsme dobře bránili, chodili do
rychlých protiútoků a měli šest dvojciferných střelců, oproti Svitavám, kde se prosadili jen Kornowski a Peterka. Jsem rád za
vítězství a hlavně hladký průběh.“
Lubomír RŮŽIČKA - Tuři Svitavy:
„Blahopřeji Prostějovu k vítězství, byli jednoznačně lepším týmem. Asi do patnácté
minuty jsme hráli to, co jsme chtěli. Pak
se bohužel zranil Luboš Moravec, Tomáš
Macela měl problémy s fauly a kotník si
poranil další rozehrávač Petr Andres, takže
jsme dohrávali bez středního rozehrávače. Prostějov pak získával jednoduše míče a lehce zakončoval.“

Nečas rozebral obranu Brna za tři minuty
Z palubovky nováčka si Ariete přivezlo další výhru

Brno/lv - Vynikající začátek
sobotního zápasu třiatřicátého
kola Mattoni NBL rozhodl o
vítězství Prostějova na palubovce
nováčka nejvyšší soutěže v Brně.
Už po necelých třech minutách vedli hosté 11:0 a zlomili
odpor protivníka. Hráči Ariete
nakonec vyhráli přesvědčivým
rozdílem o dvacet bodů 96:76,
když největší hvězdou utkání byl
Radek Nečas, který dal 22 bodů
a přidal jedenáct doskoků.
Domácí měli pro souboj s Orly
po téměř třítýdenní absenci k
dispozici Američana Hendersona, který léčil nebezpečný

zápal plic. Naopak ze soupisky
vypadnul Václav Honomichl,
jehož do zápasu nepustil výron
kotníku. V základní pětce Brna
se hned od úvodu utkání objevily
všechny tři zámořské posily. Ale
ani američtí špílmachři ale nezabránili drtivému nástupu hostujícího celku, jemuž velel zkušený
Radek Nečas. Ten po třech minutách hry svým osmým bodem
zvyšoval vedení prostějovského
Ariete již na 11:0 a donutil lavičku
domácích k prvnímu time-outu.
Brnu minutový oddech nepomohl, nastartované Orly nezastavil a první čtvrtina končila za
vysokého vedení hostů - 15:29.
Výrazný odstup Prostějova rostl
i po přestávce. Hosté nedávali
svojí těsnou a důslednou obranou
Brňanům v útoku žádnou šanci a i
většinou hvězdný Geiger tentokrát

nebyl schopný zakončit. Hosté
i díky 16 bodům Nečase náskok do
poločasu ještě zvýšili a do šaten šli
za uklidňujícího stavu 29:54.
Ani na úvod druhé půle se
domácím nepodařilo herní projev příliš zlepšit a dostat tak
prostějovské borce alespoň na chvíli pod tlak. Ti naopak zvýšili náskok na třicet bodů. Světlé chvilky
Brna nakonec přišly v polovině třetí
čtvrtiny. Domácí zvýšili tempo,
Geiger se trefil s klaksonem za tři
body a ze stejné vzdálenosti udeřil
v rychlém protiútoku Zachrla.
Ve zlepšeném projevu pokračovali
Brňané i v závěrečné hrací části,
kterou nakonec také vyhráli.
Přesto tímto dílčím vítězstvím
ve druhém poločase již domácí
vysoké porážce nezabránili
a Ariete tak mohlo po zápase slavit
vysokou výhru.

Očima trenérů
Vladimír PAUNOVIČ - MMCITÉ Brno:
„My jsme Prostějovu na začátku dovolili hrát, a pak už jsme se vezli. Dostat
čtyřiapadesát bodů za poločas je prostě
hrozně moc. Ve druhé půli jsme konečně začali hrát basket, zatímco v prvním
to byl pouze kvalitní trénink pro Prostějov. Myslel jsem si, že jsme na zápas
připravení, ale my jsme se lekli toho, že
hrajeme s vicemistrem, a to byl zásadní
problém.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Některé poslední výsledky Brna určitě budí respekt a rozhodně jsem nečekal, že to bude jednoduchý zápas, ale
začátek se nám velmi podařil, začali
jsme hrát rychlé protiútoky, dařilo se
v obraně a spolupráce v útoku také vycházela a jsme za to velice rádi.“

Exkluzivní interview s jediným účastníkem UTKÁNÍ HVĚZD

„Půjdu si to užít,“ říká zástupce Ariete Jaromír Bohačík
Prostějov - Atmosféru Utkání hvězd proti výběru
polské Tauron Basket ligy si vychutná také prostějovské křídlo Jaromír Bohačík. Jedna z opor
Orlů se dostala do sestavy nejlepších hráčů
Mattoni NBL. „Vůbec jsem to nečekal. Hodně
se těším, bude to zajímavá zkušenost,“ svěřil se
v exkluzivním rozhovoru pro Večerníku Bohačík.
Ladislav Valný
Jaké jsou vaše zkušenosti
z podobných utkání?
„Bude to moje premiéra. V minulosti jsem nastoupil v zápase
východního a západního výběru

Mattoni NBL, ale to bylo v kategorii mladých hráčů do třiadvaceti let.“
Co říkáte hernímu modelu exhibice, ve které proti
sobě nastupují výběry dvou ligových soutěží?

„Pro diváky to bude určitě hodně
zajímavé, srovnání dvou soutěží je
ká liga má
atraktivní. Polská
navíc opravdu dobrou
kvalitu, proti nám
čkoví
budou stát špičkoví
Už
basketbalisté.
proto věřím, že přijde
hodně diváků.“
Bude see
hrát naplno nebo půjde o přátelské
utkání?
„To neumím oddhadnout. Ale Poláci jsou známí tím,
ím,

že neradi prohrávají. My na tom
budeme podobně. Myslím si, že
půjde o kvalitní podívanou.
podívanou.“
Do výběru si vás vybral
nymburský trenér Kestutis Kemzura. Berete to jako ocenění dosavadních výkonů v průběhu
sezony?

Foto: www.orliprostejov.cz

„Hlavně jsem s něčím takovým
vůbec nepočítal a je to pro mě
v
velké
překvapení. Jsem pochop
pitelně
rád, že jsem se do tohot výběru dostal a zápas si chci
to
u jak to jen bude možné.“
užít,
Třeba si vás kouč Kemzura časem vytáhne také do
nymburské sestavy...
n
„„Tak o něčem takovém jsem
vvůbec nepřemýšlel a ani mě
tto nenapadlo. Hraju za Prostějjov, sezonu máme rozehranou
ddobře a chceme, aby byl úspěšn také její konec. Co bude
ný
d v tuhle chvíli neřeším...
dál,
(
(úsměv)“

Sport

HANÁCKÉ DERBY v Olomouci: až příliš krutá porážka Kostelce...

FUTSAL V ČÍSLECH
LIGA VETERÁNŮ
neděle 23. února 2014, Kostelec na Hané

NĚMČICE n.H. – AC ZAVADILKA 2000 2:6, Škrkánek, Štěpánek – T. Kučera 4, Valný,
Zaoral, AC ŠTIKA Prostějov – MAČKALSTAV 5:0 kontumačně, AC ZAVADILKA 2000
– FC ŽELEČ 3:3, T. Kučera, Šťastný, Valný – Krištofík 2, Gavrylchuk, NĚMČICE n.H. – MAČKALSTAV 5:0 kontumačně, AC ZAVADILKA 2000 – AC ŠTIKA Prostějov 2:3, Štastný,
T. Kučera – V. Staněk, Jančiar, MAČKALSTAV – FC ŽELEČ 0:5 kontumačně, SEZAKO
Prostějov – FC RELAX Prostějov 4:6, Řehořek, Směšný, Přikryl, Bílý – Růžička 3, M. Spáčil
2, P. Kiška, POKOP Domamyslice – FC LITRPŮL 1:2, R. Karafiát – Pavlát 2, OTINOVES
– BEXIM PALETTEN 3:5, Chudý 2, Křupka – Hodulák 2, V. Kučera, E. Kučera, Horák, FC
LITRPŮL – SEZAKO Prostějov 4:3, Křesala 2, Bureš 2 – K. Spáčil 3, FC RELAX Prostějov
– OTINOVES 13:5, M. Spáčil 6, Růžička 3, Ohlídal 2, Zbožínek 2 – Parák 2, Chudý, Koutný,
Křupka, BEXIM PALETTEN – POKOP Domamyslice 7:2, Hodulák 3, V. Kučera 2, Doležel,
Začal – Cigr, Milar, OTINOVES – FC LITRPŮL 3:4, Křupka 3 – Frýbort 2, Langr, Ociepka, SEZAKO Prostějov – BEXIM PALETTEN 2:3, K. Spáčil, Přikryl – Gréza, E. Kučera, Hodulák,
POKOP Domamyslice – FC RELAX Prostějov 0:5 kontumačně.

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

Konečná tabulka:
20 18
20 14
20 12
20 13
20 10
20
8
20
8
20
7
20
5
20
3
20
1

1
2
4
1
1
4
3
2
2
2
0

1
4
4
6
9
8
9
11
13
15
19

140:57
97:36
96:60
56:49
51:62
59:61
43:48
55:78
58:83
47:87
26:107

55
44
40
40
31
28
27
23
17
11
3

POZNÁMKA:
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodly výsledek vzájemných zápasů: BEXIM PALETTEN –
FC LITRPŮL 12:1 a 1:1.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 13. kola: Brno „B“ – Ivančice 26:26, Olomouc – Kostelec na
Hané 30:22, Telnice – Prostějov 32:25, Maloměřice – Velké Meziříčí
27:24, Hustopeče – Sokolnice 32:26, Juliánov – Kuřim 26:31.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. února 2014

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

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
8
10
8
7
7
5
3
3
3
3
2

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

P
0
1
3
4
4
5
7
9
9
9
9
9

S
387:313
333:298
396:365
361:335
348:319
356:350
345:367
374:400
376:407
330:365
347:389
334:379

B
23
20
20
17
16
15
11
7
7
7
7
6

KAM NA házenou?
14. kolo, sobota 1. břězna: Kostelec na Hané – Juliánov (16.00),
Kuřim – Telnice (neděle 2.3., 16.00), Velké Meziříčí – Brno „B“
(17.00), Ivančice – Hustopeče (18.00), Prostějov – Maloměřice
(neděle 2.3., 15.00), Sokolnice – Olomouc (neděle 2.3., 16.00).

Olomouc/tok - Pětatřicet minut drželi házenkáři Kostelce
na Hané s lídrem tabulky, olomouckým STM, vyrovnaný
stav. Pak však začali mohutně
povzbuzovaní domácí sázet jednu branku za druhou, až z toho
vznikl poměrně jednoznačný
výsledek. Vše nasvědčuje tomu,
že v samotném úvodu jarní části
druhé ligy je už o vítězi jihomoravské skupiny rozhodnuto. Ale
kdo ví...
Do sobotního utkání vlétli domácí
jako uragán a brzy si vypracovali
tříbrankový náskok. Kostelečtí se
poprvé trefili až ze sedmimetrového hodu, to je však povzbudilo do
té míry, že po pěti minutách svítil
na ukazateli skóre vyrovnaný stav
3:3. Ve 13. minutě se dokonce Kostelec dostal poprvé do vedení 7:6.
V polovině první půle ovšem hosty

přibrzdilo vyloučení, čehož domácí
využili a odskočili o dvě branky,
přesto se šlo na přestávku za vyrovnaného stavu.
Po změně stran svěřenci trenéra
Čtvrtníčka krátce vedli, pak ovšem
ztráta míče při laxní rozehrávce
jakoby předznamenala zvrat ve
vývoji zápasu. Domácí odskočili až
na 20:15, tento stav trval dobrých
pět minut, než začalo skóre opět

výkon brankářů. Přestože jsme
měli fyzickou převahu vyšších
postav v obraně, nepřistupovali
jsme důsledně k soupeři, dostávali jsme góly jak z dálky, tak
i po proskocích a z křídel, což
mě mrzí, protože jsme se na toto
utkání speciálně připravovali.
Využil jste při přípravě
k zápasu své znalosti
soupeře?
„Pochopitelně jsem uplatnil dřívější zkušenosti s trénováním
v Olomouci..(úsměv) Hráče
znám, říkal jsem, jak budou hrát,
a své svěřence jsem individuálně
připravoval na jednotlivé hráče.
Věděl jsem navíc, že nebude hrát
Tydlačka, který pomáhá prvoligové Litovli, a na rovinu říkám,
že jsem věřil v lepší výsledek.
Chtěl jsem tady vyhrát!“

narůstat a o vítězi tohoto šlágru
kola nebylo pochyb. „Přes absenci
některých hráčů nám utkání vyšlo,
ve druhé půli jsme hráli to, co jsme
si řekli, v utkání s druhým týmem je
vítězství o osm gólů skvělé, navíc
Boj o čelo. V Olomouci si to kostelečtí házenkáři rozdali o vedoucí
dva nejtěžší soupeře už máme za
příčku. Domácí je tentokrát pořádně ztrestali. Foto: Tomáš Kaláb
sebou,“ byl spokojen olomoucký
porážky. V příštím kole budou hrát hodin hostí brněnský Juliánov,
lodivod Lerch.
Kostelec na Hané tak až ve třinác- kostelečtí házenkáři poprvé v jarní který Prostějov na úvod jara potém kole okusil poprvé příchuť části doma, když v sobotu od 16.00 měrně hladce přehrál.

Házenkáři poslední Telnice
překvapili favorita z Prostějova!

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

www.vecernikpv.cz

Sestava Prostějova:
Hrubý, Kamený – Kozlovský 6, Čižmárik 1, M. Jurík, T. Jurík 1, Juráček, Jurečka 5, Procházka 1, Šestořád, Mikulka 5, Raška, Kosina 6.
Trenér: Alois Jurík

Telnice, Prostějov/tok - Ve
druhém jarním kole zajížděli prostějovští házenkáři na
palubovku outsidera soutěže
Telnice, která figurovala na
posledním místě tabulky. Jak
jsou papírové předpoklady
zrádné, se měl tentokrát přesvědčit výběr trenéra Juríka.
A také že přesvědčil!
„Prohráli jsme bohužel naprosto zaslouženě po neadekvátním
výkonu. Před zápasem jsme

nalistujte
stranu 21

vou 6:3, 7:5 nestačila na pětku
Jelenu Jankovičovou ze Srbska.
Prostějovská tenistka prohrála 5:7,
4:6, když nezvládla koncovky obou
setů. „Bylo to vyrovnané. Jeleně
vyšly rozhodující momenty,“ uznala
Šafářová.
Jiří Veselý skončil na turnaji v Delray Beach hned v prvním kole.
Dvacetiletý talent prohrál 6:3,
2:6 a 1:6 s Kypřanem Marcosem
Bahgdatisem.Veselý odehrál s

bývalým finalistou Australian Open
vynikající první set a využil svůj
jediný brejkbol. V dalších sadách
podobnou šanci nezískal, navíc v
obou případech dvakrát ztratil své
podání a musel poblahopřát soupeři
k postupu. „Před pár lety to byl
můj tenisový vzor, teď jsem dostal
příležitost změřit s ním své síly. Byla
to ohromná zkušenost, přece jen šlo
o bývalého hráče světové desítky,“
komentoval své vystoupení Veselý.

Šafářová si spravila chuť v deblu

Dubaj (Saudská Arábie), Prostějov/lv - Slušnou formu potvrdila
prostějovská tenistka Lucie Šafářová na turnaji v Dubaji v deblu. Společně s Andreou Hlaváčkovou postoupila až do semifinále.
Česká dvojice v něm prohrála s párem Kundratěvská - Rodionová
4:6, 4:6. Rusko-australský pár následně celou soutěž ovládl...
„Chybělo málo a ve finále jsme mohly být s Andreou. Byly jsme
blízko,“ řekla Šafářová. Česká „dvojka“ hraje především dvouhry,
v deblu se jí přesto v letošním roce daří. V lednu vyhrála na turnaji v Sydney a také semifinále v Dubaji má svoji váhu. „Zatím
to docela jde. Čtyřhru mám ráda, singl má přesto jednoznačnou
přednost,“ uvedla osmadvacátá hráčka světového žebříčku WTA.

Florbalisté dobře rozehrané utkání v Olomouci nezvládli
8:4

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

Branky Prostějova: : 17. J. Hloch (M. Fojt), 21. J. Páleník (M. Kováč), 27. J. Páleník, 59. M.Fojt (J. Hloch). Rozhodčí: Krátký a Vojkůvka Vyloučení: 1:2. Využití: 0:0. Diváků: 81.

Sestava Prostějova:
Panák - Žák, Zakopal, M. Fojt, Z.Fojt, J. Hloch - Ťuik, Čmela, Páleník,
Kováč, Pekař - Liška, Bouda, Hrubý, K. Hloch. Trenér: Milan Hnízdil.

Olomouc/mif - Již devatenácté
kolo měla na pořadu druhá
florbalová liga, divize IV. Na
prostějovské „Playmakery“ tentokrát čekalo hanácké derby,
které bylo na programu v sobotním podvečeru v Olomouci,
která byla před tímto prestižním
duelem bod před Prostějovany.
Domácí tým se nakonec radoval z vítězství, zejména díky neschopnosti hostujících střelců...
Prostějov podlehl Olomouci 4:8.
Playmakeři do utkání vstoupili
aktivně, v první vyložené šanci
stál Milan Fojt, ale tváří v tvář Porwiszovi neuspěl. Playmakers byl v
této třetině střelecky jasně aktivnější,
vytvářel si více brankových

příležitostí, přesto do vedení šli
domácí. Střela z dálky zaplula až za
záda Panáka – 1:0. Hosté však s vyrovnáním neotáleli a po střele Jana
Hlocha zaslouženě srovnali – 1:1.
Poté se mohli dostat několikrát i do
vedení, jenže nejprve nastřelili tyč, a
pak jen marně míjeli bránu bezmocného domácího brankáře.
Ve druhém dějství se hra už srovnala. Přesto po kombinaci Kováče s
Páleníkem šli hosté zaslouženě do
vedení – 1:2. Domácí, kteří často
zablokovaní v zakončení jen těžko
hledali cestičky k prostějovské
brance. A i v oslabení byli daleko
nebezpečnější Playmakeři, zejména Hloch mohl nejméně
třikrát překvapit nepozornou hru

(15:12)

Rozhodčí: Talajka, Šohaj. Žluté karty: 1:1. Vyloučení: 2:4. Sedmičky: 7/6:3/1. Diváků: 37. Pětiminutovky: 2:1, 6:4, 10:5, 12:8, 15:11,
15:12, 18:15, 20:15, 24:16, 27:18, 28:22, 32:25

V Dubaji se prostějovským tenistkám nedařilo

Dubaj
(Saudská
Arábie),
Prostějov/lv - Loni se v Dubaji
prostějovská tenistka Petra
Kvitová radovala ze svého desátého turnajového vítězství. Svůj
úspěch ale zopakovat nedokázala.
Nasazená trojka měla v úvodním
kole volný los, v tom druhém neTydlačku a Havlíčka v obraně, zvládla nadějně rozehraný duel
bojovali za tým jako jeden celek. s Carlou Suárezovou a Španělce
V jaké pozici je váš součas- podlehla 6:1, 4:6, 6:7. Šestá
ný tým?
hráčka světového žebříčku Kvi„Trenér Čtvrtníček přivedl do tová sice duel dotáhla do zkrácené
Kostelce několik veteránů, kteří hry, v ní ale Suárezová opět zabodoplňují družstvo mladých hráčů. jovala a v sedmém vzájemném
Takový mix samozřejmě může zápase oslavila druhé vítězství.
fungovat, je ale potřeba se dobře „Začala jsem dobře, ale pak se karta
sehrát, na čemž stále pracujeme. V obrátila. Do poslední chvíle jsem
dnešním utkání prostě vyhrál ten bojovala. O výsledku rozhodovaly
lepší.“
maličkosti. Mrzí mě, že to tak dopadlo. Musím se nachystat na další
turnaje a uhrát lepší výsledky,“ uvedla Kvitová.
V druhém dějství dohrála také Lucie Šafářová. Po cenném vítězství
nad Američankou Stephenso-

FBS Olomouc
FbC Playmakers Prostějov

32:25

TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov

připouštěli roli favorita, čehož
jsem se nezříkal, ale tu jsme splnit nedokázali. Postrádali jsme
sice zraněnou trojici Valach,
Jura a Gazdík, to může být ale
omluvou pouze částečnou,“ nehledal výmluvy propadáku trenér Alois Jurík.
„Nominovaná sestava se o body
měla porvat, což názorně předvedli domácí. Přestože Telnice
nemá střelce zdálky, my jsme
dostali dvanáct branek z prosto-

Olomouckých, jenže selhal na
Porwiszovi. O moc lépe se vedlo
Páleníkovi, který vymetl horní růžek
domácí svatyně – 1:3! Po něm měl
další stoprocentní příležitost opět
Hloch, ale poloprázdnou bránu
minul. V další šanci se ocitl hned
dvakrát Pekař, který nedokázal ani
jednou dotlačit míček do odkryté
brány, ačkoliv byl zcela sám. A tak
udeřila Olomouc, z dálky se prosadil
Liška – 2:3. Na druhé straně slibně
střílel Kováč, ale jeho střela dopadla
stejně jako pokus Roletzského, tedy
nad bránu. Když obešel kapitán
Playmakerů Zdeněk Fojt v další
šanci brankáře Porwisze, stačil ho
domácí brankář pouze podkopnout,
toho si ovšem asi jako jediní
nevšimli arbitři... O chvíli později
pak přišlo nenápadné vyrovnání,
jelikož střela z mantinelu zaplula
šťastně mezi tři tyče – 3:3. Také po
druhé třetině byl tudíž smírný stav.
Navíc v závěru ujížděli hráčům
nervy, což podráždění Prostějovští
neunesli. Michael Žák za oplácení
dal možnost Olomouci k druhé
početní výhodě.
Prostějovské kvarteto naštěstí

přesilovku v začátku třetího dějství
bez výraznějších problémů ustálo.
Frustrace z koncovky v nich ale stále
žila, a po další tutovce Karla Hlocha, který minul prázdnou bránu,
znovu jen nevěřícně kroutila nejen
střídačka hlavou. A tak zákonitě
přišel trest. Nahozený míček před
brankou smolně srazil Hrubý na
čepel Willmanna a ten poslal Olomouc do vedení – 4:3. Opaření
hosté tak vyšli na pár minut z rytmu
a domácí měli několik příležitostí
k zakončení. Dvanáct minut před
koncem měli Playmakeři možnost
srovnat v početní výhodě, když
bez hokejky hrající Liška trestu
neunikl. V přesilovce bylo šancí na
vstřelení branky víc než dost, jenže
buď chyběla finální přesnost, nebo

byl pozorný brankář Porwisz. V jiném případě zvonila tyč. Domácí
tak tlak ustáli a navíc z brejku
utrhli vedení dvougólové, zásluhou
opět Willmanna. Prostějov zbraně
očividně neskládal, ovšem osm
minut před koncem hned trojice
hráčů několikrát minula odkrytou
branku. Následný zákrok Porwisze zabránil další jisté brance.
Ani time-out Prostějova střelecky
nepromluvil. Prostějov se rozhodl
ještě víc riskovat, čehož dokonale využil domácí celek. Dvěma
brankami definitivně sebral
všechny body. Zkorigování Milanem Fojtem a estetická úprava
rezignovaného Prostějova od
Konečného už jen upravila výsledek na konečných 4:8.

Milan HNÍZDIL
Í
- asistent trenéra:

„Zápas jsme nezvládli jen pouze naší vinou. Máme tolik šancí, co si jiný
soupeř nevypracoval ani za dva zápasy a nedokážeme z nich vyprodukovat
branky. Už je to pořádná deka. Soupeř nás dnes ničím nepřekvapil, jen využil
naší neschopnosti zápas dávno rozhodnout. Poté, co jsme museli dotahovat,
se nic neměnilo, jen zmar a zklamání z koncovky.“

ru, což svědčí o tom, že obrana
nebyla kompaktní, ale hrálo v ní
šest jednotlivců. Asi rozhodujícím faktorem neúspěchu byla
soupeřova střelba z pivota 14:12,
oproti tomu náš ukazatel 8:1
svědčí o zoufalé efektivitě. Za
celý první poločas měli naši pivoti střelbu 5:0, to snad hovoří za
vše,“ shrnul hlavní příčiny lodivod prostějovských házenkářů.
„Je to pro mě obrovské zklamání a
tvrdý pohled do reality. Mimořádně
v neděli druhého března od patnácti
hodin hostíme Maloměřice, které
hrají v horní polovině tabulky. Je
jasné, že výkon z Telnice prostě
nesmíme zopakovat, abychom
neztratili další body. Máme na to
týden, abychom se řádně připravili, už teď je jasné, že nebude hrát
Jura, který má sádru. Každopádně
musíme podat mnohem kvalitnější
výkon,“ dává svým svěřencům jasné předsevzetí Jurík.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!

„Mladíci a veteráni se musí sehrát“
Hrával jste donedávna
v Olomouci, jak hodnotíte svého dnešního soupeře?
„Olomouc má mladý tým, velmi
snaživý. Na to, že prakticky hrají
bez trenéra, působili velmi kompaktně, dobře bránili, jejich posila do útoku Vaverka se ukázal
jako vynikající střelec. Mladíci
z Litovle byli schopni nahradit

Sestava a branky Kostelce na Hané:

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

Dvě otázky pro Marcela Knébla:
Ptal se Tomáš Kaláb

U TOHO!

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.

Olomouc - Pro kosteleckého kouče Čtvrtníčka byl sobotní duel v Olomouci obzvlášť pikantní, vždyť před svým
současným angažmá trénoval právě domácí tým. Po
závěrečném hvizdu se tak PROSTĚJOVSKÝ Večerník
i proto zajímal o pocity tohoto úspěšného kouče...
Jak hodnotíte průběh
hanáckého derby?
„V prvním poločase jsme do patnácté minuty měli velmi špatnou
obranu a nedařilo se nám příliš
ani v útoku, ale v druhé části
jsme začali slušně hrát a dosáhnout poločasové remízy. Ve druhé půli nám pak totálně odešla
obrana a v útoku jsme byli prakticky
y bezzubí...“
V čem vidíte příčiny vašeho neúspěchu tady
v Olomouci?
„Házená je kolektivní sport, výkon celku závisí od okamžitého
výkonu každého jednotlivce a
dnes se nedařilo prakticky nikomu. Kluci určitě bojovali, snahu
jim upřít nemohu, ale Olomouc
byla prostě lepší, rozhodoval i

BYLI JSME

(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.

„Chtěl jsem v Olomouci vyhrát“
Tomáš Kaláb

23:23

SK Kuřim
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
14
14
14
14
14
14

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Zlatá koule Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov

Hosté
Ajta Krajta Hrabůvka
Pitbulls Prostějov
Pánvičky Uničov
Miagi Mohelnice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
neznámo v době uzávěrky
3
15
10
9
10
25
6
12
19
11
7
25
11
7
27

LH
31
23
27
16
16

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

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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
15 15 0 0 0 0
Pitbulls Prostějov
14 10 1 0 1 2
Miagi Mohelnice
15 11 0 0 0 4
Dobří bobři Olomouc
13 8 3 0 0 2
Zavadila o jedličku Čechovice 15 8 0 0 2 5
Vetřelci Prostějov
14 7 1 0 1 5
Pánvičky Uničov
15 5 1 0 2 7
Ajta Krajta Hrabůvka
14 4 1 0 1 8
Berini Ivanovice na Hané
14 4 1 0 1 8
Jiřina Black Bears Prostějov 15 4 0 0 0 11
Poslanci Bělkovice-Lašťany
15 1 2 0 1 11
Hanácká šipka Olomouc
15 0 0 0 1 14

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

Skóre
167:103
166:88
162:108
143:94
158:114
124:130
137:136
122:132
114:140
106:164
96:177
81:190

Legy Body
389:275 45
368:240 33
381:297 33
336:247 30
377:295 26
316:309 24
334:343 19
315:318 15
278:336 15
291:386 12
252:402 8
235:424 1

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
14
14
14
14
14
14

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

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

BD BH LD
13
5
29
14
4
30
7
11
19
neznámo v době uzávěrky
4
14
16
2
16
7

LH
13
9
26
30
33

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
15
15
14
14
15
15
13
15
15
14
15
14

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

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

Skóre
182:88
196:74
170:82
153:100
155:115
155:115
112:123
114:157
113:159
81:171
100:171
38:214

Legy Body
421:255 42
432:215 39
372:233 36
362:247 31
357:287 27
361:293 27
278:296 17
291:360 17
290:376 12
226:383
6
264:392
4
132:449
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
14
14
14

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
U Žida Ivanovice na Hané

Hosté
Žabáci Ivanovice na Hané
Soběsuky 49
Pávi Bedihošt

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
10
8
22
17
12
6
25
14

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
13 10 0 0 0 3
13 9 0 0 0 4
13 8 0 0 0 5
12 6 0 0 2 4
12 4 1 0 0 7
12 4 0 0 0 8
13 1 1 0 0 11

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
133:101
137:97
124:110
108:110
99:118
98:118
95:140

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Legy Body
308:248 30
314:247 27
303:273 24
265:268 20
247:281 14
251:282 12
240:329
5

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. února 2014
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Volejbalistky Prostějova přidaly další úspěch do studnice úspěchů novodobé historie

ZRODIL SE SEDMÝ KORÁLEK TRIUMFŮ V ČESKÉM POHÁRU
Přetržení vítězné šňůry sice nebylo daleko, ale ženy VK AGEL se kously a trofej urvaly!

Nejtěžší finále Českého poháru v klubové historii absolvovaly v uplynulém týdnu volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Rozhodující duel o tuto trofej hrály letos již
posedmé v řadě za sebou a s jedinou výjimkou zatím nikdy jim závěrečný soupeř nevzdoroval tak houževnatě, jako v úterý 18. února 2014 pražský Olymp.
Nakonec však „Agelky“ i jeho odpor zlomily a premiérově v Českých Budějovicích slavily prodloužení vítězné pohárové série.
Prostějov/son
V první řadě je nutné říct, že
porážka byla na jihu Čech nebezpečně blízko. „S výjimkou
prvního setu Olymp předváděl
výborný volejbal, na jeho poměry bych řekl až takový strop
svých současných možností.
My jsme naopak po docela ná-

3
1

ročném předchozím programu
nebyli v optimálním rozpoložení, čemuž odpovídal náš místy
horší výkon. Proto mělo utkání
tak vyrovnaný průběh,“ vrátil se
k utkání na jihu Čech kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada.
Mnohokrát během úterní bitvy
mu nebylo příliš do zpěvu.

VK AGEL PROSTĚJOV

VÍTĚZ ČESKÉHo POHÁRU 2013/ 2014
Foto: www.cvf.cz

VK AGEL PROSTĚJOV

„Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale my jsme do takhle
důležitého střetnutí skutečně
nešli v moc dobrém stavu. Na
holkách se projevila únava ze
dvou velmi těžkých soubojů s Fenerbahce i z cesty do
Istanbulu a zpět, navíc hned
několik členek kádru postihly
zdravotní problémy. I z toho
důvodu některé obvyklé opory
nehrály ve finále ČP zrovna

PVK OLYMP PRAHA
HRÁNO V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Čas: 1:54 hodin
Rozhodčí: Pavelek a Hudík.
Diváků: 300
1. set: 25:17 21 minut 2. set: 21:25 27 minut
3. set: 27:25 31 minut 4. set:: 27
27:25
7:2
:255 355 minut
minnut

přesvědčivě,“ pokračoval lodivod „Agelek“ ve vysvětlování.
Spíš než kritizovat tak chtěl
s odstupem času chválit.
„Vím, že veřejnost očekávala
naše jasné vítězství, a minimálně část našich fanoušků vůbec
nepřipouští, že bychom v českých soutěžích měli mít nějaké potíže. Vzhledem k daným
okolnostem jsem však hlavně
rád za to, jak jsme se dokázali

porvat se skvělým výkonem
soupeře i s nepříznivým vývojem, a překonali všechny
kritické momenty. V tomhle
směru zaslouží bojovný mančaft uznání,“ zdůraznil Čada.
Pochvalná slova tentokrát
směřoval zejména k těm svěřenkám, jež do zápasu naskočily z lavičky. „Všechna
střídající děvčata měla na vydřené výhře velký podíl. Napří-

PŘEHLED FINÁLOVÝCH TRIUMFŮ
PROSTĚJOVA V ČESKÉM POHÁRU ŽEN
Rok 2008 (v Prostějově):
VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13)
Rok 2009 (v Prostějově):
VK Modřanská Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15)
Rok 2010 (v Prostějově):
VK Modřanská Prostějov – Královo Pole Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9)
Rok 2011 (v Olomouci):
SK UP Olomouc – VK Modřanská Prostějov 0:3 (-20, -15, -15)
Rok 2012 (v Olomouci):
SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 0:3 (-21, -13, -10)
Rok 2013 (v Teplicích):
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23)
Rok 2014 (v Českých Budějovicích):
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25)
pohár. „Jeho zisk stál opravdu
značné úsilí, tím větší má pro
nás cenu. Úroveň oddílového
volejbalu v naší republice šla
za poslední roky nahoru, čehož
je Olymp názorným příkladem
a je potřeba jej za takový progres ocenit. Naším úkolem je
neustále pracovat na tom, abychom se také zlepšovali, a dál
potvrzovali své výsadní postavení na domácí scéně. Vyhrát
pohárovou soutěž sedmkrát za
sebou bez jediného výsledkového zaváhání je určitě cenné,
do budoucna tak má prostějovský volejbal na co navazovat,“
připojil Miroslav Čada.

klad Lucka Růžičková musela
do utkání nečekaně zasáhnout
v úplném závěru místo zraněné
Pavly Vincourové, ale nesmírně
náročnou situaci zvládla doslova
obdivuhodně. Podobně týmu
pomohla ještě ne zcela doléčená
Sara Hutinski, nemluvě o obrovském přínosu Báry Gambové,
kterou právem vyhlásili nejlepší
hráčkou utkání. Právě tento nelehký souboj o pohárovou trofej
ukázal, nakolik soudržný kolektiv se vzájemnou zastupitelností
letos máme.“
Díky tomu může prostějovské
„vékáčko“ vystavit do sbírky
svých úspěchů sedmý Český

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rgen
geen
Vincourová
Vi
V
Vinc
inc
ncouro
ouro
ou
rová
vá

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

Agelky už jsou zase zdravé a všechny naplno trénují

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

odů
ů:
dnáá
8,, Meelicharoová 5 * Olymp
y p Prahaa - KP Brno 3::0 ((23,, 25,, 21)). Ne
Nejv
jvíce boodů
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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
22
22
23

21
18
15
13
11

0
4
7
9
12

63:9
56:19
53:27
45:33
41:46

1753:1235
1793:1442
1842:1608
1734:1625
1820:1899

61
54
44
40
34

nadstavbová část - skupina o 6. až 10. místo
 Tým
1.
2.
3.
4.
5.

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

Z

V

P

PS

PM

B

23
22
22
22
23

14
9
5
5
0

9
13
17
17
23

47:39
30:41
28:53
23:53
3:69

1861:1805
1468:1587
1592:1838
1522:1755
1204:1795

40
28
18
14
0

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
dohrávka 22. kola, úterý 22. února. 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov SK UP Olomouc
25. kolo, čtvrtek 27. února, 17.00 hodin: Frýdek-Místek - KP Brno, Olymp
Praha - VK AGEL Prostějov, SK UP Olomouc volný los
26. kolo, sobota 1. března, 17.00 hodin: VKAGELProstějov - Frýdek-Místek,
VK KP Brno - SK UP Olomouc (1:3, předehráno), PVK olymp Praha volný los
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
25. kolo, čtvtek 27. února, 17.00 hodin: Přerov - SG Brno, Šternberk - Ostrava, Slavia Praha volný los.
26. kolo, sobota 1. března, 17.00 hodin: Ostrava - Přerov, Slavia - SG Brno
(15.00), Šternberk volný los.

Prostějov/son - Zprvu byly
všechny dlouho fit, pak v nej-méně vhodnou dobu postihly hned několik z nich různé
zdravotní problémy. Momentálně je však marodka prostějovských volejbalistek opět
nulová. Vyprázdnila se naštěstí
velice rychle.
Jak už Večerník nedávno informoval, od konce podzimu přálo

„Agelkám“ pevné zdraví bez
jakýchkoliv větších potíží. Jenže
zrovna okolo důležitých střetnutí
evropského CEV Cupu proti Fenerbahce Istanbul a stěžejního finále Českého poháru s Olympem
Praha se náhle dostavily nepříjemné trable ve větším množství.
„Nejdřív ulehla Sara Hutinski,
kterou postihl zánět středního
ucha, týden netrénovala a musela

vynechat jak odvetu v Turecku,
tak ligový zápas v Brně. Po ní si
Katie Carter pořezala prst na ruce
a následně také onemocněla, ale
ne tak vážně, tudíž mohla se sebezapřením dál hrát,“ popisoval
trable Miroslav Čada, kouč VK
AGEL Prostějov.
Den před rozhodujícím duelem
tuzemské pohárové soutěže
přišla další komplikace. „Quin-

tu Steenbergen náhle přepadly
střevní problémy, vinou kterých
šla do utkání v Českých Budějovicích dost vysílená. Bylo vidět, že jí chybí obvyklá energie,
v úplné pohodě nehrála ani Katie
Carter. A ke všemu se během
čtvrtého setu samotného finále
ještě zranila Pavla Vincourová,
když si zvrtla kotník...,“ povzdechl Čada.

U nahrávačky „Agelek“ se naštěstí jednalo pouze o lehčí výron.
„Po utkání s Olympem dostal celý
tým dva dny volna, aby si odpočinul a dal se zdravotně dohromady.
To se povedlo, neboť všechny
hráčky včetně Pavly od pátku
naskočily do přípravy a normálně
trénují bez jakýchkoliv úlev. Holky jsou v pořádku, snad to takhle
zase dlouho vydrží,“ přál si Čada.

„Nesplnit jeden z hlavních cílů sezóny by znamenalo
velkou nepříjemnost...,“ oddechl si kouč Miroslav Čada
Prostějov - V hanáckém klubu kroutí již svou
šestou sezónu a během téhle doby se ještě nikdy
nestalo, že by jeho týmu tak vážně hrozila ztráta
některé z národních trofejí. Volejbalové svěřenkyně
hlavního trenéra žen VK AGEL však náročné finále
Českého poháru 2013/2014 nakonec zvládly
a mohly se tak těšit ze sedmého zisku pohárové trofeje v řadě. Nejen o tom si Večerník povídal právě
s hlavním koučem „Agelek“ Miroslavem Čadou.
Marek Sonnevend
Na úvod se ještě
pojďme vrátit ke
čtvrtfinále evropského CEV
Cupu. Jak jej s odstupem času
hodnotíte?
„Z naší strany to mohlo být
lepší i horší... Celkově jsme
se s oběma zápasy vyrovnali
průměrně. Zhruba půl utkání
jsme vždy drželi poměrně vyrovnaný průběh a půl utkání
byla naše schopnost odolávat
tlaku favorita nižší. Doma jsme
se dostali nejblíž k zisku alespoň
jednoho setu, na druhou stranu
venku jsme zase předvedli
vyrovnanější výkon bez velkých
újezdů. Každopádně je těžké
proti soupeři takového kalibru
cokoliv vymýšlet. Spíš záleželo,
jak k tomu obrovsky silné Fenerbahce přistoupí a co nám dovolí.
Neustále jsme byli pod tlakem

vynikajícího podání i útoku,
naopak prosadit se proti jejich
skvělé obraně bylo většinou
složité.“
Místo Istanbulu jste
za soupeře mohli dostat Muszynu, Jekatěrinburg
či Južnyj. Bojovali byste
s některým z těchto celků
o postup?
„I průměrnému fandovi musí
být jasné, že ze čtyř možných
protivníků jsme vyfasovali toho
suverénně nejkvalitnějšího! A já
jsem přesvědčený, že s kterýmkoliv jmenovaným družstvem by
vzájemné zápasy i naše hra vypadaly úplně jinak, než proti Fenerbahce... (pokrčil rameny)“
Velké potíže jste však
měli i ve finále Českého
poháru s Olympem Praha. Co
říkáte na tuhle bitvu?
„Pro nás je pohárové finále vždy
náročné tím, že jde o jediné

střetnutí, které rozhodne o zisku či
ztrátě důležité trofeje. Na rozdíl od
sérií v ligovém play off, kde se hraje na tři vítězství a favorit má tedy
víc prostoru prokázat svou sílu,
je to naopak u Českého poháru
ve finále buď a nebo. Navíc jsme
do českobudějovického zápasu
šli s několika zdravotními problémy, když nemoc oslabila Saru
Hutinski, Katie Carter i Quintu
Steenbergen, ke všemu se pak
v závěru samotného utkání zranila Pavla Vincourová. Naštěstí se
holky v oslabeném stavu dokázaly
semknout a ukázaly své morální
kvality. Naše hra po pravdě nebyla
moc dobrá, za daných okolností
jsme působili dost neuspořádaně.
Hlavně se nám nedařilo lépe
připravit ani protiútokem zakončit
ubráněné situace, děvčata místy
viditelně svazovala nervozita
z velké zodpovědnosti. Rozhodující výměny i pasáže jsme ale nakonec zvládli lépe než Olymp.“
Nicméně k porážce
nebylo zase tak daleko.
Ulevilo se vám po skončení duelu hodně?
„Samozřejmě ano, nesplnit jeden
z hlavních cílů sezóny by znamenalo velkou nepříjemnost.
Každoročně deklarujeme, že získat
domácí pohár i titul je v podstatě
povinností a splnění úkolu tudíž
pokaždé představuje nejen úlevu,

ale také radost. Zvlášť po tak dramatickém průběhu jako tomu bylo
v Českých Budějovicích.“
Už předtím jste jen
těsně zvítězili v Brně.
Neobáváte se příliš komplikovaného závěru UNIQA
extraligy či dokonce ohrožení
letité dominance VK?
„Ve sportu je pochopitelně možné
cokoliv, ale já věřím našemu
činuté ve
družstvu a tomu, že odpočinuté
vé kvalizbytku sezóny prokáže své
ovnanosty. Výhodu máme ve vyrovnanosti letošního kádru, kde jsou tři
srovnatelné smečařky i blokařky
a rovněž nahrávačka Lucka
la svou
Růžičková teď potvrdila
schopnost zastoupit v případě
ourovou.
potřeby Pavlu Vincourovou.
nanému
Díky takhle vyrovnanému
hajoby
mančaftu jsem co se obhajoby
ligového zlata optimista.“
V minulém ročníku
jste na domácí scéně
utrpěli hned tři porážky,
y, nyní
dosud žádnou. Vyjde too letos
lopýtbez výsledkového klopýtnutí, stejně jako ve třech
předchozích sezónách mezi
lety 2009 a 2012?
om
„Samozřejmě
bychom
y
rádi ve zbytku extraligy
ani jednou neprohráli,,
ovšem nepovažuji to
za nic stěžejního. Podstatné je získat titul bezz

nějakých větších problémů, jedna
případná porážka v podstatě
nic neřeší. Každopádně se musíme stoprocentně připravit na
každý další zápas tak, jak budou
po sobě přicházet, a opakovaně
odvádět kvalitní výkony. Pokud
to dokážeme bez zbytečného
podcenění i většího množství
zranění, pevně věřím s ohlj
edem na naši volejbalovou
sílu v
bezpečnou obhajobu. Případné
prodloužení
série neporazitelnosti by znamenalo příjemnou nadstavbu.“

Foto: Milan Fojt
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Dramatické finále Českého poháru s Olympem Praha rozhodly
„Agelky“ díky lépe zvládnutým koncovkám vyrovnaných setů
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov):

Bodový vývoj - první set:
0:1, 5:1, 5:3, 9:3, 9:5, 13:5,
13:7, 16:8, 20:12, 20:14, 23:15,
25:17. Druhý set: 1:1, 5:1, 5:4,
7:5, 7:8, 9:9, 9:11, 11:13, 13:13,
13:17, 16:18, 21:23, 21:25.
Třetí set: 1:0, 1:3, 3:5, 5:5, 6:6,
6:12, 9:12, 9:14, 12:15, 13:17,
16:17, 17:19, 19:19, 20:21,
22:21, 24:23, 25:24, 27:25.
Čtvrtý set: 1:2, 4:2, 4:5, 5:7,
8:8, 9:10, 11:10, 11:15, 15:15,
16:16, 16:20, 18:20, 20:21,
22:22, 24:23, 25:24, 27:25.
České Budějovice/son - Jeden
ze stěžejních cílů letošní sezóny
je splněn, prostějovské volejbalistky ovládly Český pohár
žen 2013/2014. Poslední krok
k jeho sedmému zisku v řadě
za sebou ale dost bolel, neboť
výborně hrající Olymp Praha
v českobudějovickém finále
tuze
vzdoroval.
Bojovné
„Agelky“ však zvládly vypjaté koncovky třetího i čtvrtého
setu, což vedlo k vydřenému
vítězství i úlevné radosti nad
prodloužením pohárové dominance.
Finálové repete z loňského
roku otevřely hráčky Prostějova
výborně, když pěti body za sebou

„Zcela určitě jsme byli svědky špičkového volejbalu. Narazily na sebe
dva nejlepší ženské týmy české současnosti a na hřišti to bylo znát. Po
prvním setu nám odešel servis, my sami jsme si zadělali na problémy.
Z těžké situace a k vítězství nám pomohly hráčky z lavičky, které za
nepříznivého stavu ukázaly svou kvalitu.“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

Bum. Volejbalistky Prostějova se i díky tvrdému podání staly po sedmé
v řadě vítězkami Českého poháru.
www.cvf.cz
při podání Borovinšek získaly
poklidný náskok - 5:1. Vzápětí
skvěle zaservírovaly též Carter
s Kossányiovou a protože přibyly
i tři vítězné bloky, rozdíl ve skóre
ještě narostl (9:3, 13:5). Z favoritek finálového klání přímo
sálala maximální koncentrace,
odhodlání naplnit nevděčnou roli
bylo téměř hmatatelné. Naopak
zaskočené soupeřky velmi často
chybovaly a v kontrastu s vysokou kvalitou prostějovské hry
uplynula vstupní sada naprosto
jednoznačně - 25:17 a 1:0.
Druhá polovina úvodní části
však už probíhala přece jen
vyrovnaně, což vyvolávalo otázku, jak bude vypadat pokračování
duelu. Odpověď zněla: začátek
znovu patřil prostějovskému
„vékáčku“ (5:1), tentokrát ale
děvčata PVK dokázala rychle odpovědět korekcí na 5:4

a tím se před nimi otevřel prostor
něco s nepříznivým průběhem
udělat. A skutečně se to povedlo, zanedlouho přišel obrat ze
7:5 na 7:8, o pár minut později
měly „Olympačky“ navrch
už dva body - 9:11. Výrazně
totiž zlepšily veškeré činnosti
a hlavně podání, zatímco VK
AGEL šel po všech stránkách
dolů. Svou náhlou převahu
Mitáčovy svěřenky stvrdily
klíčovým čtyřbodovým trhákem
(z 13:13 na 13:17), po kterém
set dotáhly do vítězného konce 21:25 a 1:1.
Nejistá
přihrávka
proti
účinnému pražskému servisu
a neschopnost ubránit na síti.
Tyhle neduhy pronásledovaly
prostějovskou hru také zkraje třetího dějství, proto šel
opět mírně dopředu protivník
s komplexněji fungujícím pro-

„Do utkání jsme vstoupili špatně asi vinou přemotivovanosti. Chtěli jsme
dokázat, že po právu už dlouho držíme druhé místo naší nejvyšší soutěže,
a že v této době hrajeme dobrý volejbal. Proto jsme se na finále Českého
poháru důkladně připravovali, byl to pro nás jeden z vrcholů sezóny.
Úvodní set nám ale nevyšel, až od druhé sady se bojovalo snad o každý
míč. Divákům se finálová bitva musela líbit. Zápas ukázal kvalitu obou
družstev a budějovické publikum si užilo pěknou podívanou. Za rozhodující okamžiky považuji dlouhé rozehry, ve kterých víckrát uspěly smečařky
prostějovského týmu. Hráli jsme však statečně, ve třetím setu vedli 17:13 a
ve čtvrtém dokonce 20:16. Jenže ani takový náskok nám bohužel nestačil.“

pojením
j í defenzivy
d f i a ofenzivy.
f i
Čadův tým sice srovnal z 1:3
na 5:5, jenže vzápětí upadl do
hluboké útočné krize, což skvěle
blokující sok potrestal šňůrou
šesti bodů v řadě (z 6:6 na 6:12)!
Likvidovat tak markantní ztrátu
bylo pro partu z Hané v daném
rozpoložení obzvláště složité,
ovšem s vypětím všech morálních sil se jí to postupně zdařilo
(9:12, 12:15, 16:17, 19:19).
Rozhodoval tedy až nesmírně
dramatický a divácky atraktivní až infarktový závěr, kdy
oboustranně kralovaly výtečné
obrany nad málo důraznými útoky. O fous pevnější nervy přitom
osvědčil soubor VK AGEL

(zejména
zásluhou
střídajícího
( j é
ál h
říd jí íh
žolíka Gambové) proměněním
třetího setbolu - 27:25 a 2:1.
Na české poměry byl k vidění
opravdu krásný sport pod vysokou sítí plný velice dlouhých
výměn, o což se starala fůra
obětavých zákroků v poli. PVK
Olymp nadále předváděl zřejmě
strop svých možností a díky tomu
zase vedl otočením stavu ze 4:2
na 4:5, posléze 6:8. Totéž v ještě
hrozivější podobě se opakovalo
uprostřed setu, neboť svěřenkyně
trenéra Čady opět nedokázaly
složit míč na zem a pětibodová
série poslala pražský výběr do
nového úniku (z 11:10 na 11:15).
Pak sice přilétla blesková reakce

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostějov:

„Oba celky odehrály kvalitní zápas a pro nás to byl hodně těžký duel.
Povedl se nám sice první set, ale pak se přestalo dařit. Naštěstí se ukázalo,
jak silný a vyrovnaný jsme kolektiv. Je důležité i dobré vědět, že máme tak
skvělou reakci ze střídačky a s tím jsme hodně spokojení.“

Andrea KOSSÁNYIOVÁ - smečařka VK AGEL Prostějov:

„Očekávaly jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Už dlouho jedeme naplno
a po náročném vystoupení v Istanbulu se na nás možná projevila únava.
Byly jsme takové utahané, naopak soupeř do toho šel na plné obrátky a
ze všech sil se nás snažil zaskočit. Málem se mu to povedlo, naštěstí jsme
zvládly klíčové momenty a dosáhly důležitého vítězství. Já osobně z něj
mám dvojnásobnou radost, protože bylo nad Olympem, kde jsem dlouho
působila. Sice tam mám pořád kamarádky, ale prohrát s nimi nikdy nechci
za žádnou cenu...(úsměv)“

Iveta HALBICHOVÁ - kapitánka PVK Olymp Praha:

„Porážka nás strašně mrzí. Kromě prvního setu, který se nám nepovedl,
jsme totiž předvedly skvělý volejbal. Bojovaly jsme a za kabinu musím
říct, že jsme ze sebe vydaly maximum. Proto je obrovská škoda ztracení
nadějného vedení ve třetí i ve čtvrtě sadě, tím jsme si finále prohrály.“

Michaela MLEJNKOVÁ - smečařka PVK Olymp Praha:

„V prvním setu jsme byly takové vyplašené a nepředváděly to, co jsme
chtěly. Pak se nám ale dařilo předvádět dobrý i bojovný volejbal, k vítězství nám chybělo složit útokem několik balónů v rozhodujících chvílích
a taky trocha štěstí.“

Individuální ocenění

Nejrychlejší podání:
Nejlepší hráčka střetnutí:

Katie Carter a Eva Hodanová
BARBORA GAMBOVÁ

v podobě čtyř bodů za sebou na
15:15, leč kolektiv PVK byl v
těchto fázích prostě lepší, navíc
ze hřiště musela v nejhorší
možný okamžik (16:20) zraněná
první
nahrávačka
Vincourová. Její back-up Růžičková

se však obdivuhodně chytila,
celý prostějovský mančaft se
příkladně semknul a obrovskou
bojovností nakonec čtvrtou sadu
zvrátil ve svůj prospěch. Zachránil tím i celý, nesmírně důležitý
zápas - 27:25 a 3:1!

JULIE JÁŠOVÁ: „Se ziskem titulu potíže mít nebudeme!“ Úterní derby s Olomoucí je ligovou dohrávkou
Libero prostějovského týmu si pochvaluje místní podmínky a zázemí

Prostějov - Znovu obhájily triumf v Českém poháru,
nestačily extrémně silnému soupeři v evropském CEV
Cupu a dál procházejí bez porážky UNIQA extraligou.
Volejbalistky VK AGEL absolvovaly za poslední období
řadu důležitých střetnutí v rychlém sledu a Večerník se
za nimi ohlédli společně s liberem týmu Julií Jášovou,
která pohovořila také o spokojenosti se svým návratem
do vlasti. Co dále v exkluzivním rozhovoru řekla?
Marek Sonnevend
Jak dobře jste podle
vašeho názoru vzdorovaly Fenerbahce Istanbul ve
čtvrtfinále CEV Cupu?
„Byla opravdu smůla, že jsme ze
čtyř možných soupeřů dostaly zrovna toho jasně nejsilnějšího a velkého
favorita na celkové vítězství. První
vzájemný zápas proti Fenerbahce
doma jsme nezačaly dobře a úvodní
set byl špatný, ale potom jsme se
zvedly a všechny zbývající sady
včetně odvety sehrály aspoň trochu
vyrovnaně. Samozřejmě to z naší
strany nebylo nijak skvělé, set jsme
nezískaly. Na druhou stranu výkony
jsme odvedly docela solidní na to,
jakýý má Istanbul mančaft.“
Šlo alespoň jednu sadu
nějak urvat?
„Vždycky to jde, ale v tomhle
konkrétním případě by se jednalo
o dost velké překvapení. Oni totiž
mají opravdu strašně nabitý kádr,
a když jim to náhodou nejde, tak ve
vyrovnané koncovce hodí všechny
balóny na Kim, která prostě ty útoky
složí přes bloky na zem. Ona je fakt
vynikající, zakončuje z obrovské
výšky nad obranou a navíc nedělá
v podstatě žádné chyby. Taková
mezinárodní extratřída byla prostě
nad naše možnosti.“
Místo Fenerbahce jste
teoreticky mohly dostat Muszynu, Jekatěrinburg
nebo Južnyj. Šlo by podle vás
s některým z těchto protivníků
bojovat o postup?
„To je těžké říct, ale aspoň bychom
měly šanci, zatímco už před zápasy
s Istanbulem jsme věděly, že žádnou
naději nemáme...(úsměv) Proti

těm zmíněným soupeřům by to
samozřejmě bylo taky hodně těžké,
ovšem věřím, že by minimálně šlo
o vyrovnané bitvy. Zatímco Fenerbahce má nejlíp placené hráčky na
světě a za úkol vyhrát jak CEV Cup,
tak nesmírně silnou tureckou ligu.“
Jak jste si vy osobně
užila evropské poháry
včetně Champions League?
„Užila jsem si to moc. Super byla
hlavně naše dvě vítězství nad
Schwerinem, který je úřadující
mistr Německa a asi se nečekalo,
že jej dvakrát dost přesvědčivě
porazíme. Tyhle výsledkové
úspěchy mě těšily tím víc, že
jsem do Prostějova přišla právě
z bundesligy. Jinak jsme v Lize
mistryň měly dva velice silné
soupeře, jejichž kvalita reálně byla
nad tou naší. Však taky Eczacibasi
Istanbul postoupilo do Final Four a
Cannes k tomu chyběl jen kousek,
když málem vyřadilo obhájce Vakifbank Istanbul. Los je prý tady
ale těžký každým rokem, ono ze
čtvrtého koše snadnější protivníky
nejspíš ani nejde dostat...(hořký
úsměv) Třeba do příštího ročníku
Champions League půjdeme
aspoň ze třetího koše, tam už by
šance byla větší.“
Pojďme k finále Českého
poháru, kde vás pořádně
prohnal pražský Olymp. Jaké
dojmy jste si odnesla z tohoto
duelu?
„Bylo to trochu nečekané. Holky
z Olympu strašně bojovaly,
tak dobře hrát jsem je asi ještě
neviděla! Možná šlo o jejich
životní výkon a jsem zvědavá,
jestli budou schopné něco takové-

jsme se však naštěstí postupně rozhýbaly, a byť jsme musely otáčet
nepříznivý stav 1:2, tak porážka
byla ještě dost daleko. Všechny
tři vítězné sety jsme totiž získaly
naprosto jednoznačně. Směrem ke
zbytku sezóny věřím, že odpočinuté
a kvalitně připravené nebudeme mít
vážnější problémy vyhrát extraligu.
Může se stát, že třeba s Olympem
ztratíme jeden zápas, ale víc dle
mého názoru ne. Titul by nám určitě
neměl nikdo vzít.“
Po návratu z pohárových
Českých Budějovic jste
dostaly dva dny volna. Přišly
vhod?
„Určitě, a to opravdu hodně
moc! S holkama jsme všechny
byly už dost unavené, odpočinek
vyloženě potřebovaly a dva volné
dny si přály i užily. (úsměv) Teď
můžeme s novou energií znovu
najet do přípravy i naskočit do zákolotoče.“
pasového kolotoč
Jak
vlastně
hodnotíte
svůj návrat
do
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potřebuje.
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(úsměv)“
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ho zopakovat. Každopádně byly
dobře připravené, skvělou obranou čapaly spoustu našich útoků,
občas jim přálo i štěstí. Celkově
hrály v pohodě díky tomu, že
mohly jedině překvapit, zatímco
na nás dolehl stres kvůli nutnosti
zvládnout tohle důležité utkání
o trofej za každou cenu. Naštěstí
se nám třetí i čtvrtý set, jež rozhodovaly o výsledku, povedlo
z větších bodových ztrát dostat do vyrovnaných koncovek
a tam už nervozita přešla na
stranu soupeře. Klíčové byly naše
větší zkušenosti i přece jen vyšší
volejbalová
kvalita.“
j
Velké potíže jste měly už
v předchozím ligovém
střetnutí na v Králově Poli proti
Brnu. Naznačuje to, že může být
problém obhájit národní titul?
„Nic takového to podle mě neukazuje. V Brně na nás vyloženě dolehla únava po náročném programu
a návratu z Istanbulu, hned
během prvního setu
jsme viditelně byly
hotové. Ve specifické
obrovské
hale

Prostějov/son - Do předposlední části letošní sezóny vstupují prostějovské volejbalistky, které
nejprve absolvovaly dost náročný program, aby
se dočkaly týdenního zápasového volna. Teď je
však opět v rychlém sledu čeká pět zbývajících
střetnutí nadstavbové fáze UNIQA extraligy ČR
2013/2014, z nichž prvním bude dohrávka dvaadvacátého kola na vlastním hřišti proti SK UP
Olomouc. Městská hala Sportcentra DDM ji uvidí v úterý 25. února od 17.00 hodin.
Před výše zmíněnou týdenní pauzou dostávaly ženy
VK AGEL Prostějov opravdu řádně zabrat. Vedle
úvodní poloviny ligové nadstavby (Olymp Praha
doma 3:0, Frýdek-Místek venku 3:0, KP Brno venku
3:2) totiž musely zvládnout i čtvrtfinále evropského
CEV Cupu (Fenerbahce Istanbul dvakrát 0:3) a rovněž finále Českého poháru (Olymp Praha v Českých
Budějovicích 3:1).

„Tyhle souboje v rychlém sledu za sebou nám sebraly hodně sil, navíc se hned několik hráček potýkalo se zdravotními problémy. Proto jsem týmu dal
po zisku národní pohárové trofeje dva dny volna na
odpočinek, regeneraci, v rámci možností i uzdravení a nabrání nových sil,“ vrátil se hlavní trenér
„Agelek“ Miroslav Čada do uplynulého týdne.
Nyní má favorit za úkol zvládnout bez klopýtnutí
zbytek dlouhodobé části extraligy počínaje právě
nadcházejícím, z 13. února odloženým, derby Hané
s výběrem Univerzity Palackého. „V minulém období jsme ne vždy dokázali předvést optimální výkon
a měli herní, částečně i výsledkové potíže. Těch bychom se rádi vyvarovali a už proti Olomouci dosáhli
přesvědčivého vítězství díky kvalitnímu volejbalu
bez většího množství zbytečných chyb. Soupeř sice
dokáže hrát výborně, ale s tím si musíme poradit,“
řekl Čada jasně.

Sobota bude patřit extraligovému utkání
s nevyzpytatelným Frýdkem-Místkem

Prostějov/son - Jak zvládnou
prostějovské volejbalistky třetí soutěžní zápas během pěti
dnů? Odpověď na tuhle otázku dá střetnutí šestadvacátého
kola UNIQA extraligy ČR
2013/2014, v němž ženy VK
AGEL přivítají celek TJ Sokol
Frýdek-Místek. Souboj lídra
tabulky s průběžně čtvrtým
týmem průběžné tabulky
nejvyšší tuzemské soutěže
proběhne v sobotu 1. března
od 17.00 hodin tradičně
v Městské hale Sportcentra
DDM.

„Agelky“ tímto duelem završí
náročný týden, během kterého
mají na programu též úterní
dohrávku s Olomoucí a čtvrteční
šlágr na Folimance proti Olympu Praha. Zůstane jim pro další
nelehký mač v rychlém sledu
dostatek energie i motivace
k tříbodovému vítězství?
„Pokud Frýdek-Místek ucítí
šanci a dostane prostor, umí
hrát velice dobrý volejbal.
Vyniká hlavně kvalitní obranou v poli a bojovností, na což
je nejlepším receptem důrazný
útok. Především se však musíme

vyvarovat zbytečných chyb a nic
nepodcenit, to říkám v podstatě
před každým ligovým utkáním,“
prohlásil Miroslav Čada, hlavní
kouč VK AGEL Prostějov.
V dosavadním průběhu sezóny
narazil jeho tým na severomoravskou ekipu již třikrát a ztratil jediný set. Paradoxně k tomu
došlo v jinak jednoznačném
domácím střetu, zatímco obě
bitvy ve frýdecko-místecké hale
byly mnohem vyrovnanější s triumfem „vékáčka“ 3:0. Takový
výsledek si prostějovský kolektiv samozřejmě přeje i tentokrát.

Zájezd fanoušků VK AGEL

na extraligový zápas do Prahy
Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 25. kola UNIQA extraligy žen 2013/14 mezi PVK Olymp Praha a VK Prostějov.
Další střetnutí v rámci nadstavbové části soutěže mezi dvěma vedoucími družstvy tabulky se hraje
ve čtvrtek 27. února od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den ve 12.30 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz (jen výjimečně
telefonicky na číslo 777 311 108), podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek v pondělí 24. února do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků, konkrétně se musí přihlásit
minimálně 30 lidí!

Závěr extraligové nadstavby u mládežnic VK: kadetky opět vítězné, juniorky znovu poražené
Prostějov/son - Dlouhodobá
část extraligy ČR 2013/2014
v dívčích kategoriích už je minulostí, o uplynulém víkendu
měla na programu poslední
dvoukolo. A oba týmy VK
Prostějov v něm potvrdily svou
výkonnost z celé nadstavbové
fáze. Naše juniorky totiž proti
Olympu Praha nezískaly
ani set a po šňůře jedenácti
porážek za sebou pevně zůstaly
na šesté pozici, takže se za dva
týdny zúčastní závěrečného
turnaje v Plzni o konečné 5. až
8. místo. Kadetské „Agelky“

naopak PVK z hlavního města
dvakrát zdolaly, suverénně
stvrdily své prvenství a čekají
je dva finálové turnaje nejlepší
čtyřky o medaile (za tři týdny
v Praze, za pět týdnů doma).

tochvílová – Meidlová, Adamčíková, Lakomá, Hubrová.
Sestava v druhém utkání:
M. Zatloukalová, Faksová, Přibylová, Macková, Chludová,
Valášková, libera Uličná a Kratochvílová – Meidlová, AdamčíJUNIORKY
ková, Lakomá, Hubrová.
Španielka Řepy – VK AGEL Hodnocení trenéra Lukáše MiProstějov 3:2 (-24, 20, 8, -18, čeka: „Soupeř byl lepší ve všech
12) a 1:3 (-23, -19, 19, -22) herních činnostech, problémy
nám dělal hlavně kvalitním serSestava v prvním utkání: L. visem. My jsme se při horší přiZatloukalová, Faksová, Při- hrávce těžko prosazovali, hosté
bylová, Macková, Chludová, dobrou obranou často vychytáValášková, libera Uličná a Kra- vali naše útoky, a ještě jsme jim

sami pomáhali vlastními chybami. Holkám bohužel chyběla
větší motivace porvat se o příznivější výsledky.“

KADETKY
České Budějovice – VK AGEL
Prostějov 3:0 (22, 11, 21)
a 3:0 (22, 15, 19)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Meidlová,
Adamčíková,
Chludová,
Valášková, libero Stavinohová
– Hubrová, Faksová. Sestava
v druhém utkání: L. Zatlou-

kalová, Chludová, Meidlová,
Adamčíková, Ryšavá, Valášková
– libero Stavinohová – Hubrová,
Lakomá, Faksová, Baláková.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „Chtěli jsme dvakrát
zvítězit, i když o všem podstatném už bylo před těmito zápasy
rozhodnuto. Úvodní střetnutí se
nám povedlo zvládnout celkově
dobře, pouze ve druhém setu
holkám odešla koncentrace,
a přestaly plnit taktické pokyny. Jakmile však znovu začaly
hrát, co mají, ještě sadu v koncovce zachránily a duel pak

bez problémů dotáhly k výhře.
Pro odvetu jsme se rozhodli
pošetřit některé opory, proto
mančaft nastoupil v trochu jiném složení. V něm se jeden
set hledal, až potom zabojoval

a díky dvěma těsným závěrům
šel do vedení. Čtvrtá sada byla
opět slabší, ale tiebreak jasně
patřil nám. Tým zaslouží pochvalu za výsledky a částečně i za
výkony.“

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
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Exkluzivní interview s s prvním mužem regionální kopané - 2. díl

„CHCEME PROPOJIT FIRMY S NAŠIMI SOUTĚŽEMI, ABY SE TAK STALY ATRAKTIVNĚJŠÍMI“
Předseda OFS Prostějov Milan Elfmark hovoří nejen o potížích s mládeží a odměnách pro sudí

Prostějov - Na počátku února to byl přesně rok, co na volební valné hromadě zvolili zástupci regionálních oddílů Milana
Elfmarka (na snímku) do čela zdejšího okresního fotbalového svazu. Nastal tedy čas na malé ohlédnutí a bilancování.
V prvním dílu obsáhlého rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se současný šéf OFS Prostějov podělil o své dosavadní dojmy a mimo jiné také ozřejmil, díky jakému principu se
mu daří zvládat tolik činností. V dnešním druhém pokračování
se podělil o své plány i přání do budoucna a také se ochotně
věnoval tématům, o nichž se mezi fanoušky i funkcionáři živě
diskutuje. Tedy způsobu financování fotbalových rozhodčích
a mládežnické spolupráci ve městech a na vesnicích...
Jiří Možný
Objevují se názory, že rozhodčí by při zápasech neměly
platit kluby, ale právě svaz. Jaký je
na to váš názor?
„Také by se mi to líbilo a u soutěží přípravek jsme tento model už i zavedli,
ale jinak si to zatím nedovedu představit. A to z jednoduchého důvodu,
okresní fotbalový svaz na to nemá finanční prostředky! V krajském svazu
momentálně diskutujeme, jak ulehčit
klubům s náklady na delegáty, ale odměny na rozhodčí prozatím musí zůstat v rozpočtu klubu. Jsem si vědom
i skutečnosti, že brzy dojde k navýšení odměn pro rozhodčí a náklady se
tak ještě zvýší, ale opakuji, přesun nákladů na okresní svaz si zatím nedovedu představit. Určitou možností by
bylo navýšit klubům poplatky, ve kterých by byla zahrnuta úhrada nákladů
za rozhodčí, ale účetně a administrativně by to bylo složitější. I vzhledem
ke skutečnosti, že řada klubů získává
finanční prostředky z různých grantových schémat a ne vše je uznatelným
nákladem.“
Stejně tak někteří funkcionáři upozorňují na fakt, že
sportovní centra mládeže (SCM)
berou vesnickým oddílům spoustu
hráčů a nemají pak téměř s kým
hrát. Lze najít rovnováhu, aby
z toho měly prospěch obě strany?
„Nevím, zda si funkcionáři SCM
a vrcholní funkcionáři FAČR uvědomují, jak velký problém nastává. Sám

s tím mám určité zkušenosti. Určitou
možnost sice nabízejí střídavé starty,
ale jelikož na vesnicích máte většinou
mužstvo žáků složeno z více věkových kategorií a SCM mají družstva
podle věkových kategorií, nemusí se
vám vždy dařit skloubit utkání a mít
dostatečný počet hráčů. Mohu to ilustrovat na našem příkladu v Olšanech
u Prostějova. 1.SK Prostějov od nás
získalo pět hráčů, jeden hráč měl střídavý start v 1.HFK Olomouc, jeden
byl půjčován do Slavonína. V Olšanech nám tak zůstávalo šest kluků
a jen zřídka se podařilo skloubit
všechna utkání tak, aby bylo naše
mužstvo kompletní. Soutěž mladších
žáků vzhledem k menšímu počtu
hráčů se ještě dala odehrát. Ale do
nového ročníku jsme již družstvo
žáků nepřihlásili. Takže momentálně máme zbytek hráčů na hostování
v Hněvotíně. A nám zůstala pouze
mladší přípravka...“
Jaká je tedy konkrétní situace v Olšanech u Prostějova?
„Šest chlapců vozí rodiče do SCM
žákovských kategorií a vychovávají
z nich budoucí ‚fotbalové hvězdy‘.
Nic proti tomu, ale co těch šest
dalších chlapců? V lepším případě
možná třem se bude chtít dojíždět
do sousední vesnice, pokud tam
bude fungovat žákovské družstvo,
další tři přestanou s fotbalem úplně
a už s ním nikdy nezačnou, v lepším
případě se přeorientují na jiný sport.
A šest chlapců v SCM? Jak se budou
posouvat do vyšších věkových ka-

tegorií, bude se snižovat i počet hochů, kteří budou v té dané kategorii
hrávat. Některý bude tak dobrý, že
bude dál pokračovat, některý svojí
fotbalovou úrovní již stačit nebude.
Takže se potom vrátí zpět. Ale tam
již nebudou mít spoluhráče. A postupně bude odpadávat jedna vesnice za druhou.“

předseda OFS Prostějov MILAN ELFMARK
nezastírá problémy v mládežnických kategoriích
Spatřujete již nyní konkrétní dopady na kluby?
„Podívejte se kolik oddílů již žákovská a následně dorostenecká družstva
zrušilo. Když jsem v roce 1974 hrával za žáky Železáren Prostějov, byla
v ‚áčku‘ převaha ´Prostějováků´,
z okolních vesnic nás tam bylo asi pět.
Ale za tři roky v ‚A‘-dorostu tomu již
bylo obráceně. V kádru byla naprostá
převaha kluků z okolních i vzdálenějších vesnic, přímo z Prostějova tam byli
asi tři kluci. V roce 1974 měl fotbalový
oddíl TJ Železárny Prostějov čtyři družstva žáků včetně přípravek, dnes jich
má 1.SK devět - čtyři žákovská a pět
přípravek. Celkem bylo v Prostějově
včetně Čechovic, Držovic a Vrahovic
asi dvanáct týmů, dnes jich máte devatenáct, z toho Vrahovice žádné a Držovice jedno... (pokrčí rameny)“
Takže je patrné, že město se
bez pomoci okolí neobejde?
„Počet obyvatel Prostějova byl
v roce 1974 asi pětačtyřicet tisíc
a i dnes je na stejné úrovni. A hřišť je
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ K VRCHOLU. JEŠTĚ TO ZKUSTE!!!

PRVNÍ TŘI POCESTUJÍ LETADLEM, BALÓNEM A BUSEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Sám dobře víte, že jsme se v Olšanech vždy prostějovskému fotbalu snažili pomáhat a chceme tak
konat i nadále. Ale zamyslet se nad
problémem existence mládežnické
kopané na vesnicích budeme muset
všichni a strkat hlavu do písku a dělat, že nás se to netýká, nejde.“

„Na jedné straně máte v SCM co
ročník, to věkovou kategorii, ale
chlapců, kteří mají zájem o fotbal,
je méně. A když nebude mládežnický
fotbal v okolních vesnicích, kde budou
SCM brát fotbalisty do nových ročníků?“

INZERCE

ÔĀHWQt

dnes stejný počet jako tehdy. A hraje
se v Prostějově lepší fotbal než v těch
sedmdesátých letech? Na jedné straně
máte v SCM co ročník, to věkovou
kategorii, ale chlapců, kteří mají zájem
o fotbal, je méně, takže se doplňují
z okolních vesnic, kde potom scházejí. A když nebude mládežnický fotbal
v okolních vesnicích, kde budou SCM

nalistujte
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brát fotbalisty do nových
ročníků? A ještě jednaa věc
stojí za zamyšlení.“
Povídejte...
„FAČR má v soutěžním
řádu striktně pokutu za neplnění
povinnosti klubů ohledně naplnění
mládežnických družstev v patřičné
soutěži od okresu po profesionální
soutěže. Tady by stálo za zamyšlení, zda udělená pokuta není spíše
demotivační... A k tomu si vezměte
systém rozdělování dotací z krajských či svazových programů, vždy
se zdůrazňuje práce s mládeží. Ale
u těch malých klubů, kde z výše
uvedených důvodů nesestaví mládežnické družstvo, kde se převrací
každá koruna dvakrát, tam nedostanou nic a ještě jim dáme pokutu, že
se nestarají o mládežnický fotbal.
Netvrdím ale, že je to jen vina oddílů SCM, nemám nic proti prostějovským klubům, mám mezi nimi
hodně přátel a doufám, že i po tomto rozhovoru budu mít...(úsměv)

Foto: internet
V mužských soutěžích má aktuálně Prostějovsko jednoho
zástupce ve třetí lize a divizi, dva v
krajském přeboru. Je to dostačující?
„Je to odraz minulosti. Domnívám se,
že by bylo dobré mít v krajském přeboru početnější zastoupení.“

Kromě předsednictví v rámci Okresního fotbalového
svazu Prostějov zasedáte rovněž
v krajském výkonném výboru.
Jsou si tyto pozice pracovní náplní
podobné?
„Nejsou. Ve výboru O KFS zastávám pozici garanta trenérsko-metodické komise. A samozřejmě
se snažím krajský výkonný výbor
informovat o dění v našem okrese
a zpětně přenášet informace pro své
kolegy v okresním výboru.“
Závěrem, máte nějaké konkrétní přání do druhého
roku v čele okresní kopané?
„Tak přání mám vícero. Hlavně aby
nám všem sloužilo zdraví, abychom se
potkávali na pěkných fotbalových utkáních v co největším počtu, aby fotbal
byl opět rodinnou záležitostí a rodiče se
nebáli své děti na fotbal přivést, ať už na
tribuny či na hřiště. Abychom z fotbalu
měli především radost a ne si povídali
o tom, kolik je v něm špíny. Chtěli bychom se také pokusit propojit různé firmy s našimi soutěžemi, aby se soutěže
staly atraktivnějšími. Proč by například
soutěž o nejlepší střelce jednotlivých
soutěží nemohla být zaštítěna PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem, který by
vítězi dané kategorie věnoval nějakou
drobnost? Nebo každá soutěž by nesla
jméno firmy, která by potom odměnila
první tři místa a třeba se podílela částečně na úhradách rozhodčím. A také bych
byl moc rád, kdyby se nám podařil navýšit počet rozhodčích. Bez nich to totiž
nebude mít smysl.“

kdo je
RNDr. milan elfmark

Č ři d átil tý ffotbalový
Čtyřiapadesátiletý
Čt
tb l ý či
činovník
ík vystudoval
t 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.

