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RASOVÉ NAPĚTÍ

zkopali skinheadi!
POTEČE KREV!“
Otec hrozí: „Jestli to policie nevyšetří,

Přituhuje! Skinheadi si v Prostějově na tržišti vyšlápli na čtrnáctiletého Roma. Je to začátek
rasové války? Ilustrační koláž

Prostějov/mik
Pr
rostě
těj
ějo
jov//mi
mik
ik - Tot
T
Toto
oto
to užž jjee
opravdu vážné! Prostějovu
reálně hrozí konflikt dvou etnických skupin. Předminulé
úterý večer skupina čtyř holých lebek brutálně napadla
čtrnáctiletého Roma. Jeden
ze skinů ho na tržnici povalil
na zem a zkopal jej do břicha
i hlavy! Školáka převezla sa-

nitka do nemocnice s pohmožděninami na celém těle.
Když se otec napadeného mladíka o incidentu od policistů
dozvěděl, popadl ho amok a dal
se do vlastního pátrání po útočnících. Jednoho z nich po pár
dnech našel se svými bratranci
na hlavním nádraží. A setkání
mohlo skončit tragédií!

„Ten skinhead na mě vytáhl
pistoli a chtěl zastřelit! Nechtěli jsme odvetu a zmlátit ho,
požadovali jsme po něm, ať
se přihlásí policii. Chceme jen
spravedlnost. Ale jestli policisté napadení mého syna zametou pod koberec, vezmeme tu
spravedlnost do svých rukou.
A pak v Prostějově poteče

krev,“ nebránil se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
emocím muž, který si nepřál
být jmenován, avšak redakce
zná jeho přesnou identitu.
A že nejde v žádném případě
o ojedinělý případ násilí,
netřeba připomínat.
p p
Za p
po-

slední měsíce došlo už k několika fyzickým útokům jak ze
strany Romů na „bílé“ jedince, tak naopak skinheadů na
členy romské komunity. A to
se ještě do Prostějova chystají
k pochodům aktivisté proti rasové nesnášenlivosti!

více najdete na straně 6!
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POSLEDNÍ ŠANCI ZÍSKAT
VSTUPENKY A POZVÁNKU
NA ZAJÍMAVOU AKCI
NAJDETE NA STRANĚ 15
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Usnul a okradli ho
Ve čtvrtek 27. února o půl
páté ráno byla hlídka vyslána do baru na základě
žádosti obsluhy. Jednalo se
o podezření z okradení hosta, který usnul na židli a při
probuzení zjistil chybějící
hotovost ve výši tří tisíc korun. Podle výpovědi svědků
mu peníze vzala jedna z přítomných osob, a to z vnitřní
kapsy bundy. V podezření
byl třiadvacetiletý mladík,
který však toto popíral. Pro
p
podezření
z trestného činu si
událost převzala Policie ČR.

ze soudní síně...

KÁMOŠI Z „POSILKY“ OKRADLI PRABABIČKU
Vzali jí 147 tisíc korun a zlaté šperky...

V případě mladého svalovce Lukáše Nováka nepadlo jablko daleko od stromu. Jeho cikánský otec
Jaroslav Mika ze Smržic strávil řadu let ve vězení, samotný Lukáš vyrůstající se svojí matkou sice
dlouho „sekal“ dobrotu, ale jakmile však dospěl,
geny po otci se nezapřely... V Lukášovi se naplno
projevila touha po zlatě, hracích automatech a krádežích. A tak okradl dokonce vlastní prababičku!
Spolupracoval přitom s dalším svalovcem Janem
Motalem. Soudní jednání s těmito výtržníky proSvalovci. Jan „Goldberg” Motal (vlevo) je pravidelným návštěvníkem posilovny, odkud se zná i s Lukášem „Sergio“
běhlo v úterý minulého týdne před prostějovským Novákem. Oba bývalí kamarádi společně kradli, u soudu to však viděl každý z nich jinak.
Foto: Facebook
tribunálem. A Večerník byl u toho!
lého kamaráda vše sveřepě popí- Říkal jste, že jste žádné šperky lili, Honzovi jsem na parkovišti
Prostějov/mls

Na záchytku s ním!
Předminulou neděli 23.
února se stal nechtěným návštěvníkem zdravotnického
zařízení
jednadvacetiletý
mladík, který se po půlnoci
s přáteli pohyboval po náměstí T. G. Masaryka. Jako
jediný z nich v hlasitém hulákání nemínil přestat ani za
přítomnosti hlídky. Jeho nepřístojné chování v podobě
hrubých nadávek, posléze
i na adresu strážníků, ještě
postupem času nabralo na
intenzitě. Dokonce bránil
v předložení dokladů jednoho z kamarádů. Situace se
natolik vyhrotila, že dotyčný skončil v poutech. Poté,
co nadýchal 1,63 promile,
putoval na záchytnou stanici
do Olomouce.

Nemohl se ani hýbat…
V úterý 25. února v podvečerních hodinách vyjížděla
hlídka strážníků k ležícímu
muži na chodníku v ulici M.
Pujmanové. Tento pětatřicetiletý chlapík byl natolik
ovlivněn lihovinami, že nebylo možné u něj provést dechovou zkoušku, natož aby
byl schopen samostatného
pohybu. Přivolaný lékař nařídil jeho odvoz na záchytku.

Nadýchal 3,75 promile
Ani ve středu 26. února nebyl
od opilců klid. V tento den
strážníci vezli do zdravotnického zařízení třicetiletého
agresivního muže. Ten se po
poledni válel na chodníku
v Blahoslavově ulici a strážníkům nadýchal 3,75 promile.
Muž měl neustále tendence
fyzicky napadat hlídku, proto
mu byla nasazena pouta a převezen na záchytnou stanici.

Peníze v bankomatu
Před čtrnáctou hodinou byl
uplynulou středu nahlášen
nález čtyř
y tisíc korun v bankomatu České spořitelny u obchodního domu Lidl. Strážníci finanční hotovost odevzdali
v peněžním ústavu. Takto zapomenuté peníze nejsou zcela
ojedinělou záležitostí. V minulém roce bylo ohlášeno šest
takových případů. Jednalo se
o bankomaty u Intersparu, Lidlu a na Dolní ulici.

Jan Motal ze Zdětína se s Lukášem Novákem z Prostějova seznámil ve „fitku“. Kromě obdivu
ke svalnatým chlápkům, oba mladíky spojila také záliba v hraní na
automatech. Na jejich nákladný
životní styl se jim však peněz nedostávalo. Lukáš Novák nepracoval vůbec, Jan Motal sice ano,
ale nikde delší dobu nevydržel.
Lukáš přitom přišel loni v listopadu s „geniálním“ nápadem,

že by mohli okrást jeho vlastní
prababičku! Sám pro sebe si to
zdůvodnil tak, že by peníze tak
jako tak stejně brzy zdědil...
Při návštěvě prababičky u Lukášovy maminky ji vzali z kabelky klíče od jejího bytu. Ještě tu samou
noc do něj vnikli, prohledali ho
a vzali z něj peníze a zlato. Stará
paní přitom doma měla naspořeno kolem stopadesáti tisíc korun!
U prostějovského soudu byl
v úterý obžalován pouze Jan Motal, který na rozdíl od svého býva-

ral. „Lukáš mě pozval na návštěvu
a tvrdil, že je to jeho byt. Pak jsme
si tam společně prohlíželi skříně
i šuplíky a on z nich vzal nějaké
peníze. Mně se to ale nelíbilo,
takže mi vnutil deset tisíc, jenom
abych to nikomu neřekl,“ přišel
Motal s velice nepravděpodobnou
historkou, která neměla příliš šancí
na úspěch.
Soudce totiž Motala hned několikrát načapal při lži. „Původně jste
tvrdil, že jste v bytě vůbec nebyl,
nyní připouštíte, že jste tam šel.

ŽÍZNIVÉ ZLODĚJKY okradly starce
Třiadevadesátiletý senior přišel o čtrnáct tisíc!
Prostějov/mik – V Prostějově
došlo k dalšímu případu, kdy
člověk pokročilého věku sedl
na lep zlodějkám, které s cílem získání peněz zneužily dobroty a zároveň trestuhodné
důvěřivosti. V úterý krátce
po poledni byl v jednom
z bytů na ulici Šárka okraden
třiadevadesátiletý senior.
„U jeho bytu zazvonily dvě
neznámé ženy a jedna z nich
požádala o sklenici vody. Senior ji pozval do bytu, ale
pravděpodobně nezavřel vchodové dveře. Neznámá žena
s ním pak v jedné z místností
setrvala a po chvíli odešla. Po
jejím odchodu však senior zjistil, že mu někdo z další místnosti
odcizil čtrnáct tisíc korun,“ popsala Večerníku úterní událost
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje. „Podle výpovědi poškozeného
třiadevadesátiletého pána se
mělo jednat o dvě ženy mladšího
věku, hezky oblečené. Bližší informace k popisu žen však nejsou k dispozici. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže
a trestného činu porušování
domovní svobody, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na dva roky,“ dodala
mluvčí krajské policie.
Policisté radí lidem, zvláště
těm dříve narozeným, aby byli
obezřetní při kontaktu s cizími
lidmi a nikoho cizího si do bytu
či domu nevpouštěli. „Podvodníci využívají nejrůznější
záminky a lsti, jak se dostat
k vašim penězům. Chtějí
vniknout do vašeho bytu či
domu, a pokud z vás nevylá-

kají peníze přímo, ovládají řadu
způsobů, jak vás okrást. Zvoníli opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit
jeho služební průkaz nebo ještě
lépe, zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte,“
apeluje především na seniory
Irena Urbánková.
Policie ČR se obrací na
veřejnost se žádostí o pomoc
při pátrání po obou ženách,
které v úterý na Šárce okradly třiadevadesátiletého muže.
Jakékoliv informace, které
by vedly k objasnění případu,
mohou občané sdělit na Obvodním oddělení Policie ČR
Prostějov 1, telefon 974 781 651,
případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158.

v bytě neviděl, nyní tvrdíte, že tam
byly. Těch nesrovnalostí ve vaší výpovědi je příliš mnoho na to, aby se
vám dalo věřit,“ reagoval na Motalovu výpověď soudce Petr Vrtěl.
S mnohem pravděpodobnější
verzí událostí přišel právě Lukáš
Novák. „Prababičku jsme okradli společně. Honza šroubovákem
vypáčil pokladnu, kde byla spousta peněz. Zůstaly na ní jeho otisky
prstů. Celkem jsme u ní vzali asi
sto padesát tisíc korun a nějaké
šperky. O peníze jsme se rozdě-

u Teska dal přesně sedmdesát
tisíc korun. Ještě ten samý večer
jsme něco utratili v Tesku a něco
prohráli v herně,“ přiznal bez obalu Lukáš Novák, který krádeže
litoval. Bohužel jen „na oko“...
Prababičce se dokonce omluvil.
Co je jí to však platné, když ji její
nezdárný pravnuk zatím nevrátil
ani korunu. Navíc se po krádeži od
své matky přestěhoval k romským
příbuzným do Smržic.
Rozsudek v tomto případě dosud
nepadl, jednání bylo odročeno.

Na Tylovce vykradli dům

Škoda ZA ČTVRT MILIONU

Prostějov/mik - Pořádně naštvaní jsou dělníci ze stavební
firmy, kteří v Tylově ulici provádějí rozsáhlou rekonstrukci
domu. Uprostřed minulého
týdne se během středeční noci
vloupal do nemovitosti zloděj
a způsobil takřka čtvrtmilionovou škodu.
„V noci ze středy šestadvacátého
na čtvrtek sedmadvacátého došlo
k vloupání do jednoho z domů
v Tylově ulici v Prostějově,
v němž probíhá rekonstrukce.
Neznámý pachatel z něj odcizil
přes sedmnáct stovek metrů elek-

trických kabelů různých průměrů
a plynový ohřívač na vysoušeč
zdiva. Poškozené organizaci způsobil škodu za dvěstědvacetjedna
tisíc korun,“ potvrdila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policie zahájila úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestných činů krádeže, poškození
cizí věci a porušování domovní
svobody. „Pachateli v případě
jeho dopadení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ podotkla mluvčí
krajské policie.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
nalistujte stranu 21

Policie zasadila dvě rány DEALERŮM DROG
Vietnamci dodávali pervitin z Mohelnice do Prostějova…

Olomouc, Prostějov/mik - Během uplynulého týdne dopadly
krajské policejní protidrogové
týmy dva muže vietnamské
národnosti z Mohelnice, kteří
dodávali ve velkém pervitin i do
Prostějova! Zásah do černého
se pak povedl i přímo prostějovské policii, která obvinila muže,
jenž ve svém bytě v Prostějově
přechovával značné množství
marihuany. Oba případy jsou
z celkového hlediska boje proti
drogám zřejmě kapkou v moři,
ale díky bohu za ně…
Už od podzimu loňského roku měli
v hledáčku olomoučtí kriminalisté
TOXI týmu dva muže vietnamské národnosti. Jak se později prokázalo, šlo o dealery omamných
a psychotropních látek. „Podezřelí

pachatelé během uplynulého roku
měli prodat minimálně stošedesát
gramů psychotropní látky metamfetamin, zvaný pervitin, širšímu
okruhu osob v několika městech na
Olomoucku. Ano, i v Prostějově,“
odpověděla na dotaz Večerníku
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
V pondělí 24. února kolem poledne proběhla se souhlasem
státního zástupce realizace, při
které byli oba Vietnamci zadrženi. „Následně kriminalisté provedli
domovní prohlídku v Mohelnici.
V místě bydliště nalezli čtyřicet gramů pervitinu s dalšími věcmi potřebnými pro distribuci omamných
látek. Ve středu tak bylo zahájeno
trestní stíhání a oba dva muži jsou

obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy.
V této chvíli hrozí dealerům trest
odnětí svobody v rozmezí od dvou
do desíti let,“ dodala Štrbáková
s tím, že dvaadvacetiletý cizinec
byl po zahájení trestního stíhání ze zadržení propuštěn, jeho
komplic ve věku osmadvaceti let
skončil ve vazbě.
Ve spárech policie skončil v jiné
souvislosti i sedmatřicetiletý Prostějovan. U něho bylo nalezeno
značné množství marihuany.
„Prostějovští kriminalisté zahájili
v uplynulých dnech trestní stíhání
sedmatřicetiletého muže z Prostějova, kterého obvinili ze spáchání trestného činu přechovávání

Už nedodají nic! Protidrogovým policejním týmem nalezený pervitin prodávali Vietnamci z Mohelnice také v Prostějově. Ilustrační foto
omamné a psychotropní látkya
jedu. Tohoto protiprávního jednání
se dopustil tím, že nejméně od srpna roku 2012 do jedenáctého února
roku letošního v jednom z bytův
Prostějově přechovával stočtyřicet
gramů sušené rostlinné hmoty, tedy
množství větší než malé. Tu policistům dobrovolně vydal k dalšímu

zkoumání,“ řekla Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodala, v průběhu uplynulých dnů mu policisté
sdělili obvinění pro výše uvedený
trestný čin, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až roční pobyt za mřížemi.

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

VVykradli
k dli ddvěě auta
t

V průběhu minulého úterý byla
v Prostějově
j
vykradena
y
dvě
vozidla, a to Škoda Octavie
a Volkswagen
g Golf. Do vozidla
Škoda Octavia zaparkované
v ulici „Za velodromem“ se
neznámý pachatel vloupal v
průběhu dne a odcizil z něj notebook. Poškozenému způsobil
škodu za třináct tisíc korun. Do
vozidla Volkswagen Golf, které
bylo zaparkované na parkovišti
v Konečné ulici, se neznámý
pachatel vloupal ve večerních
hodinách. Rozbil na něm okno
a ze zavazadlového prostoru
odcizil sportovní tašku se značkovým sportovním oblečením.
Majiteli způsobil škodu za dvanáct tisíc osmset korun.

Vykuchal automaty

Předminulou sobotu 22. února
v odpoledních hodinách byly
v jednom
z restauračních zaříj
zení ve Školní ulici vykradeny
dva výherní automaty. Zatím
neznámý pachatel z nich vzal
nejen
j ppeníze,, ale ppoškodil na
nich i ovládací tlačítka. Škoda
odcizením byla vyčíslena na
čtyřiatřicet tisíc korun.

Zmizela Octavie
Škodu za osmdesát tisíc korun způsobil zatím neznámý
ppachatel,, kterýý ppředminulou
neděli 23. února odcizil Škodu
Octavii. Tu její majitel zaparkoval kolem půl osmé večer na
parkovišti v Lidické ulici. Když
si pro ni kolem půl jedenácté
v noci přišel, už tam nebyla. Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, za
který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Okradena u auta
V pondělí 24. únpra dopoledne
byla na parkovišti v Okružní ulici okradena padesátiletá
žena. Při vyskládávání nákupu
do zavazadlového prostoru
osobního vozidla jí neznámý
pachatel v nestřeženém okamžiku odcizil kabelku, kterou
měla v nákupním košíku. Paní
v ní měla peněženku s penězi,
osobními doklady,
y, platební
p
kartou i mobilním telefonem. Škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce
šest set korun.

Náklaďáky bez baterií

Z hospody bez kola
Ve středu 26. února dopoledne
d
došlo v Krasické ulici ke krádeži uzamčeného elektrokola
značky Domesta. Jeho majitel
ho kolem desáté hodiny odstavil a uzamkl před jedním
z restauračních zařízení,
a když se za půl hodiny vrátil,
kolo už tam nebylo. Neznámý
pachatel mu způsobil škodu za
dvaadvacet tisíc korun.

Přišla o kabelku
s penězi i telefony

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.

ČERNÁ KRONIKA

Bez autobaterií zůstala tři nákladní vozidla zaparkovaná na
volně přístupné ploše v jednom
z areálu v Přemyslovicích. Zatím neznámý pachatel je v uplynulém týdnu odcizil a poškozené firmě tak způsobil škodu za
sedmadvacet korun.

po kvartetu hledaných

Bušil do nové fasády
Ve čtvrtek 27. února po devatenácté hodině bylo přijato na linku 156 sdělení o skupině mladíků, kdy jeden z nich bouchá
pěstí do nedávno zhotovené fasády domu. Hlídka dotyčné na
místě zastihla. Třiadvacetiletý
muž pod vlivem alkoholu se
k činu doznal. Strážníci zjistili
poškození fasády. Majitel nemovitosti nebyl schopen škodu ihned vyčíslit, ale zřejmě
způsobená škoda nepřesáhne
částku pět tisíc korun. Tímto
je osoba podezřelá z přestupku proti majetku a u správního
orgánu mu hrozí až patnáctitisícová pokuta.
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ALEXANDER GÁBOR

PATRIK LAKATOŠ

LUKÁŠ POŘÍZEK

se narodil 26. dubna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 35 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a černé krátké vlasy.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

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

O kabelku s celým obsahem
přišla ve středu 26. února
v pozdních odpoledních hodinách v jednom z prostějovských
supermarketů pětapadesátiletá
žena. Neznámý pachatel využil její chvilkové nepozornosti
a v okamžiku, když paní nakupovala, jí tašku s celým obsahem
z košíku vzal. Poškozená v ní
měla nejen peněženku s penězi,
osobními doklady a platební
kartou, ale i dva mobilní telefony, dioptrické brýle, svazek klíčů a dva flash disky. Neznámý
pachatel jí způsobil škodu za
osm tisíc šest set korun.

Zpravodajství
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BEZDOMOVCE vyvedli
z obchodu V POUTECH

PRODEJCI SMRTÍCÍHO ALKOHOLU
VYVÁZLI S MÍRNÝMI TRESTY

Prostějov/mik - Tak tento
chlapík rozhodně nešel do
jednoho z prostějovských obchodů nakupovat, ale jenom
dělat binec! Není divu, že na
hulákajícího bezdomovce lidé
zavolali městské strážníky. Ti
ho vyvedli v klepetech!
„Sedmapadesátiletý muž obtěžoval v obchodním domě
zákazníky, prohrabával odpadkové koše a anonymně,
opakovaně bez jakéhokoliv
důvodu volal na tísňovou linku
156. Navíc neustále vykřikoval
a choval se zcela nepřístojně,“
shrnula okolnosti, proč museli strážníci zasáhnout, Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Ty pravé těžkosti ale nastaly
až ve chvíli, kdy bezdomov-

V době prohibice prodávali pančovaný
alkohol, který mohl zabíjet. Do vězení však
nepůjdou, pokuta jim už nehrozí a podnikat mohou dál... Co je však nemine, to je
povinnost zaplatit přes dvě stě tisíc korun,
které padly na léčení jednoho ze štamgastů.
Tak by se dal shrnout úterní rozsudek
prostějovského soudu nad provozovateli
hostince U Klokana Richardem Ozaničem
a Michalem Burgetem. Ještě vysmátější
pak může být Jaroslav Cifr z Oseku nad
Bečvou, který jim smrtící rumový koktejl
dodával. Metanolová aféra v Prostějově
tímto skončila. Zdá se však, že nic nebrání
tomu, abychom si ji opět zopakovali!
Prostějov/mls
Obžalovaní v metanolové aféře
týkající se hostince „U Klokana“ se v úterý u Okresního soudu v Prostějově sešli naposledy.
Jeho dva někdejší majitelé Richard Ozanič a Michal Burget
se přiznali k tomu, že v průběhu
metanolové aféry svým hostům

ce ochránci pořádku vyzvali
k předložení dokladů... „Při
výzvě k prokázání totožnosti
předložil rozlepený občanský
průkaz se špatně čitelnými
údaji. Muž byl pod vlivem
alkoholu, ale ne ve stavu, kdy
by bylo nutné ho dopravit na
záchytnou stanici. Svého chování nemínil zanechat, proto
bylo přistoupeno k převozu
na služebnu Policie ČR, což
se neobešlo bez použití hmatů
a chvatů sebeobrany,“ dodala
Adámková s tím, že sedmapadesátiletý bezdomovec je nyní
vyšetřován pro podezření
z přestupku neuposlechnutí
výzvy úřední osoby, vzbuzování veřejného pohoršení
a porušení zákona o občanských průkazech.

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK,
BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

nabízeli rum, který kupovali
v neoznačených a neokolkovaných šestilitrových barelech.
Rozbor vzorků zabavených
přímo v jejich hospodě navíc
dokázal, že obsahovaly vysoké
množství metanolu. Dva z hostů skončili po otravě v nemocnici, jen zázrakem ani jeden
z nich nezemřel...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

Koláž Večerníku

PROSTĚJOVANÉ ZA LETOŠNÍ ZIMU ROZHODNĚ UŠETŘÍ. A TO I NA TOPENÍ
„V budoucnu chceme v kotelnách vyrábět nejen teplo, ale i elektřinu,“ prozrazuje šéf Domovní správy Vladimír Průša

Zdála se vám letošní zima poněkud nešťastná? Ale proč, když během ní
každý ušetřil?! Jistě, paní Zima se ještě určitě nerozhodla vzdát se svého
žezla a předat ho jaru, ovšem už teď je jasné, že Prostějované za uplynulé měsíce výrazně ušetří peníze za dodané teplo do domácností. Jak
Večerníku potvrdil jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša,
může jít řádově až o tisíce korun. Přes mírnou zimu ovšem naopak nepoklesly náklady na výrobu tepla. Domovní správa tak připravuje modernizaci svých kotelen, některé prý dokonce mají kromě tepla vyrábět i elektřinu!
Prostějov/mik
„Díky naší přesné evidenci nákladů při výrobě tepla a teplé vody je
vidět, jak v Prostějově postupem
let klesalo celkové množství vyrobeného tepla. Zatímco v roce
2005 dokázaly naše kotelny vyprodukovat přes třistačtyři tisíce
gigajoulů tepla, dnes už je zapotřebí pouze stoosmdesát tisíc
gigajoulů. Je to rozsáhlými investicemi směřujícími do zateplení
budov a také odpojením několika
domů od systému tepla dodávaného Domovní správou. Jedním
dechem ale musím zdůraznit, že
palivové náklady na výrobu se
příliš nezměnily. Zatímco v roce
2005 jsme na uvedené množství
tepla potřebovali i nakoupit plyn
a elektřinu za 74,7 milionu korun,
v roce 2014 počítáme s náklady
ve výši 73,5 milionu,“ prozradil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Každého samozřejmě napadne, jak je možné, že během de-

seti let dojde k tak výraznému
poklesu výroby tepla, přičemž
náklady zůstávají skoro stejné.
„Je to tím, že rapidně vzrostly
ceny paliva, tedy plynu i elektrické energie. Zatímco v roce 2005
jsme na výrobu jednoho gigajoulu
potřebovali na nákup energií 245
korun, v roce 2014 už za stejnou
jednotku zaplatíme bezmála 409
korun,“ vysvětluje finanční náročnost výroby tepla Průša s tím,
že do dalších, tentokrát stálých
režijních nákladů, se započítávají ještě mzdy, opravy, odpisy
či další režijní položky. Tyto
všechny náklady jsou konstantní a nemá na ně vliv množství
vyrobeného tepla. „A jak je vidět
z výkazů, tyto režijní náklady se
nám postupem let dařilo velmi
snižovat. Jestliže v roce 2005 činily 38,2 milionu korun, pro rok
2014 počítáme s režií ve výši
22,8 miliony. K těmto výrazným
úsporám došlo ve mzdové oblasti,
nákladech na opravy a snížením
dalších režií. Prostě všude, kde se

ušetřit dalo, tak se ušetřilo,“ komentuje s úsměvem šéf Domovní
správy další nákladovou položku
při výrobě tepla.
Ale pojďme k tématu, které
běžného smrtelníka zajímá asi
víc. A to hlavně vzhledem k velice mírné zimě, kterou máme,
zdá se, už za sebou. Jak běžný
občan nyní pozná na vlastní
peněžence, že nemusel v uplynulých čtyřech či pěti měsících
tolik topit? „Předem je nutno říct,
že my celkovou cenu za teplo nevypočítáváme zvlášť za jaro, léto
či zimu, ale vyhodnocujeme celý
rok. Přestože loňská zima byla
teplotně podprůměrná a trvala nezvykle dlouho, tak díky teplému
podzimu se celkové roční náklady
na vytápění vyrovnaly těm plánovaným. Za to v roce 2014 očekáváme opačný případ, kdy první
dva měsíce byly abnormálně teplé
a zima prakticky neexistovala.
A jestli i konec letošního roku
bude teplotně nadprůměrný, pak
se dá předpokládat, že spotřebi-

telé skutečně ušetří. Vypadá to,
že předpokládaný objem tepla ve
výši stoosmdesát tisíc gigajoulů
letos asi už nevyrobíme. V konečném součtu to ale bude znamenat,
že lidé skutečně ušetří, my ale budeme muset zhruba jednu čtvrtinu
ušetřených peněz vzít na pokrytí
stálých nákladů, které vznikají bez
ohledu na množství vyrobeného
tepla,“ podotkl Vladimír Průša.
Domovní správa v Prostějově
vyrábí teplo pro pět tisíc domácností a má k tomu k dispozici celkem čtrnáct blokových
kotelen. Ty podle šéfa Domovní
správy bez jakýchkoliv problémů
stačí pokrýt veškerou potřebu.
„Kotelny jsou vesměs všechny
rozmístěny po sídlištích, pár z nich
je pak přímo součástí domovních
objektů. Všechny jsou plně plynofikované, poslední uhelná kotelna byla v Prostějově zrušena
v roce 2002. V průběhu uplynulých patnácti let jsme v téměř
všech kotelnách provedli generální rekonstrukci, tu poslední před
čtyřmi lety na sídlišti Hloučela,
kde se provoz čtyř kotelen a výroba tepla stáhla pouze do dvou.
V současné době máme zpracovanou studii celkové rekonstrukce
tepelného hospodářství. Do budoucna totiž chceme snížit ještě
další náklady a přemýšlíme také
o společné výrobě tepla i elektřiny,“ nastínil plány Domovní správy její jednatel Vladimír Průša.

Nemusíme tolik topit. Jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša potvrzuje, že díky
mírné zimě letos občané za topení rozhodně ušetří.
2x foto: archiv Večerníku a internet
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Děti přestěhovat, třicet mega nasypat!
Prostějov/mik - Tohle se už
musí řešit! Budova Domu dětí
a mládeže na Vápenici, kterou starší generace mají ještě
v paměti pod názvem „Dům
pionýrů“, se začíná nebezpečně
hroutit! Přestává zde fungovat takřka všechno, technický
stav nemovitosti se neustále
zhoršuje. Na poplach bijí
i městští úředníci, kteří v objektu provedli kontrolu. Příkaz
zní jasně: děti co nejdříve
přestěhovat a urychleně zahájit
rekonstrukci.
„Není to tak, že by tento barák
měl spadnout někomu na hlavu
už v příštích dnech nebo že by
stavební úřad okamžitě zakázal
provoz domu dětí. Máte ale pravdu, že v mnohých ohledech havarijní situace se musí urychleně

Rychle opravit! Stařičká budova bývalého Domu pionýrů na
Vápenici se dostala do havarijního stavu. Foto: Michal Kadlec
řešit. Podle analýzy odboru
rozvoje a investic se bude muset okamžitě do rekonstrukce
investovat třicet milionů korun,“

potvrdil Večerníku závažnost
situace Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.

Více se dočtete na straně 12
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2014

BYLI JSME
Prostějov/mik - „Benzínka na
Vrahovické je zavřená, celníci tam dělají razii,“ upozornil
anonymní telefonát redakci
Večerníku ve středu dopoledne. Byla to pravda, ovšem až
na tu razii. Vedení Celní správy Olomouckého kraje i zástupce majitele čerpací stanice
Prim Večerník ujistili, že šlo
o pouhou běžnou kontrolu...
Uplynulou středu 26. února od
deseti do dvanácti hodin si motoristé na jmenované benzínce,
která se může pochlubit veskrze
příznivými cenami pohonných
hmot v Prostějově, ani neškrt-

li. Příjezd k čerpací stanici byl
zahrazen výstražnými kužely
a v areálu stála dvě auta olomouckých celníků. „Jednalo
se o běžnou kontrolu v souvislosti se správou spotřební
daně. Naši celníci samozřejmě
zároveň na uvedené čerpací
stanici odebrali vzorky všech
prodávaných pohonných hmot,
jejichž kvalita bude podrobně
zkoumána. Činíme takto stejně
i na ostatních čerpacích stanicích
v Olomouckém kraji,“ prozradila Večerníku Marie Bortlová,
tisková mluvčí Celního úřadu
pro Olomoucký kraj.

U TOHO!

Pozor, kontrola! Ve středu dopoledne se na benzínce ve Vrahovické
ulici pohonné hmoty „nečepovaly“. Obsadili ji celníci. Foto: Michal Kadlec
Večerník samozřejmě požádal o reakci majitele čerpací
stanice Prim ve Vrahovické
ulici. „Opravdu se nejednalo
o žádnou přepadovou akci,
s kontrolou jsme počítali. A proč
jsme benzínku uzavřeli? Neby-

lo by vhodné, aby při odebírání
vzorků pohonných hmot z každého stojanu tudy projížděli
motoristé. Hrozilo by nebezpečí
jim i celníkům,“ vysvětlil Aleš
Zagora, provozní ředitel sítě čerpacích stanic Prim.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

116 000

+

JJaro se blíží
blíží. Kd
Kdo bby to řřekl,
k koncem
m
února! Kvetou kočičky, trávníky jsou
Začíná raplné sněženek a pracovníci technicsová válka?
kých služeb už čistí městské kašny.
Během uplynuA ke všemu se už začíná makat
lých dní došlo k něv aquaparku! Ať si někdo
kolika událostem, které si
klepe na čelo, jaro je
rozhodně nikdo nepřál. Nejeuž v těchto dnech
nom, že romští kriminálníci napadli
nezadržitelně
další obyvatele většinového obyvateltu.
stva, ale k násilí došlo i z opačné strany. V Prostějově začínají řídit „skinové“!

Osobnost týdne
JAN KAČER

Takové peníze zpronevěřil
muž, kterého minulý týden polapila a usvědčila
policie. Chlapík rozvážel
lahůdky a utržené peníze
z obchodů si prostě strčil
do vlastní kapsy. Teď mu
hrozí až tři roky v chládku!

-

Nestor českého herectví a filmové
i divadelní režie si v prostějovském
divadle zahrál společně s Janou
Janěkovou a Jitkou Čvančarovou
v komedii Cena za něžnost. Není
třeba dodávat, že úspěch u publika
byl obrovský.

Výrok týdne
„PŘIŠEL JSEM O PRÁCI,
MANŽELKA
SE SE MNOU ROZVÁDÍ
A OLYMPIÁDA
JE V ČUDU. KURŇA,
TO JE ŽIVOT!“
Takto si zalamentoval muž
ve středním věku v jedné
z hospůdek v centru města

BURZA LÁSKY: SEX ZLEVNIL, ILUZE PODRAŽILY

Analýza
Martin Zaoral

fejeton
Petra Hežová
Pokud se řadíte
k těm šťastným, kterým
jejich milovaná
kývla na nabídku k sňatku, patří vám
nejen srdečná gratulace, ale
i nejvyšší uznání. Taková žádost o ruku totiž není jen tak...
My, zástupkyně něžného pohlaví, jsme totiž lehce zmlsané hollywoodskými vyznáními lásky,
které se neobejdou bez obřích
nápisů na stadionech, veletuctů
růží nebo romanticko-exotických míst. A to ani nemluvím
o patřičně okázalém zásnubním
prstýnku, který náležitě hlasitě
a nejlépe ve čtyřiadvaceti karátech vykřičí do světa povestné:
„jsem zasnoubená!“.

Nejstarší řemeslo je v krizi! Sex je totiž všude
kolem nás, nelze se divit, že jeho hodnota výrazně klesla. Najde se totiž čím dál méně lidí,
kteří jsou ochotni za něj zaplatit. Zatímco prostituce upadá, nejrůznější sňatkoví podvodníci a zlatokopky slaví žně. Důvod je jednoduchý. Na rozdíl od prostitutek nabízí nejen
sex, ale také něco, co lidem skutečně chybí.
Býval to vždy zlatý důl, v současnosti jde o velmi rizikové podnikání. Skoro se tomu nechce věřit,
ale obchod s „bílým masem“
u nás skutečně upadá. Čas nejrůznějších bordelů je definitivně
pryč. Třeba za první republiky se
v Prostějově zároveň uživilo i šest
vykřičených domů plných „kněžek
lásky“. Po ´sametové revoluci´ tu
fungovaly minimálně tři. V současnosti ve městě přežívá jediný.
Místo vykřičených domů se rozšířily takzvané priváty. Jenže ani těch
není tolik, kolik jich bylo dříve. Pokud prohledáte nabídku na interne-

tu, najdete pouze dva: jeden funguje na sídlišti Václava Špály, druhý
na ulici Šárka. Samozřejmě že ve
skutečnosti jich bude více. Nicméně z toho, že jejich provozovatelky
o sobě nedávají příliš vědět, je jasné,
že jejich klientala bude dosti omezená. Důvod úpadku nejstaršího
řemesla je jasný. Sex je všude
kolem nás. Lechtivé obrázky
a videa se nabízí všude zadarmo.
Nebýt jich, nebyl by internet tím,
čím je. Sex se díky tomu zařadil
mezi oblíbená témata ke každodennímu hovoru, mezi nimiž dosud vévodilo počasí či sport. Mnozí

lidé jej zmiňují jako svůj koníček,
v oblíbenosti tak soupeří s pěstováním bonsají či filatelií. Nelze se divit, že z těchto důvodů erotika řadě
lidí zevšedněla. Proč by tedy za ni
měli ještě platit? Na druhou stranu
živnost sňatkových podvodníků
a zlatokopek v současnosti prožívá
obrovský boom. Neposkytují totiž výhradně sex, ale i něco navíc.
Osamělým lidem nabízí naději,
že na světě existuje někdo, kdo
s nimi bude prožívat dobré i zlé.
Poptávka po jejich „službách“
roste závratným tempem. Nelze
se tedy divit, že si za ně nechávají náležitě zaplatit. Nespokojí
se však pouze s pár tisícovkami
za jednu noc. Jsou to obchodníci
se sny, a ty se platí hodně draho.
Svědčí o tom nejenom kauza Miroslava Janiše, o které jsme psali
v minulém čísle Večerníku, ale
i další případy. Zoufalých žen, které
mají pocit, že nenašly, co hledaly,
se dnes najde více než dost. Taková
nešťastnice, která zavětří šanci na

Jak políčit
na manželku

Přijít jen tak s kytkou a větou ‚vezmeš si mě?‘ už prostě
nefrčí a pánové tak mají
o čem přemýšlet, jak by se
před svou vyvolenou pořádně vytáhli. Navíc se nedá říct,
že bychom my holky to jejich chvályhodné úsilí nějak
usnadňovaly. Zrovna, když
na televizní obrazovce běží
draze zaplacené romantické
vyznání našeho miláčka, sedíme na toaletě. Zásnubní prstýnek, důmyslně skrytý v květu
růže, nechtěně vytratíme
a pečlivě secvičené vyznání
lásky hned v úvodu utneme
větou ‚jéžiš, to je ale trapas,
brát se v dnešní době, že?‘.
To se pak nesmíme divit, když
na nás náš vyvolený vybafne
s žádostí o ruku třeba přede
dveřmi supermarketu, jednoduše proto, že jsme mu všech-

ny jeho romantické plány
s úspěchem zhatily. Pánové
jsou v téhle situaci jednoznačně ve výhodě, protože s nákupem napěchovanými taškami
se jen těžko utíká a říct ‚ne‘
by v krajním případě znamenalo táhnout se s tím nákladem domů sama, jelikož
Pan Vyvolený další pokusy
jednoduše vzdá. V opačném
případě plácnete nákupem
na zem a se slzami v očích
šťastně skočíte novopečenému snoubenci kolem krku.
A zatímco vy se cestou domů
kocháte pohledem na svůj
zbrusu nový zásnubní prstýnek, váš budoucí manžel si ze
samé radosti ani nevšimne, že
jej nenápadně zacvičujete na
pozici univerzálního nosiče
nákupů, dokud vás smrt nerozdělí...

Konstelace
hvězd Prostějova
Prostějované už nyní budou doslova opilí jarem, které se nezadrži-

telně blíží. Najednou se k sobě začnou chovat mnohem přívětivěji,
takže bude radost vyjít do ulic. Dokonce se budou usmívat i úředníci, tak toho rychle využijte.

lepší život po boku „pana úžasného“, najednou celá rozkvete. A je
schopná naprosto neuvěřitelných
věcí, nad nimiž zůstává rozum stát.
Když se pak na celou věc podívá
s chladnou hlavou, může jen konstatovat: „To jsem ale byla kráva!“
To už však bývá většinou pozdě...
V takové situaci může dělat sňatkového podvodníka snad úplně každý. Rozhodně nemusíte
splňovat parametry svalnatých
hřebců či salónních seladonů.
Zbraně, které jim otvírají srdce,
ložnice i peněženky nešťastných
dam, jsou jiné. Působí zejména
svojí důvěryhodností, slušností,
pozorností a všímavostí. Pokud by
se na „pracáku“ rozhodli zavést
rekvalifikační kurz na sňatkového
podvodníka, právě tyto vlastnosti
by se musely vyučovat mezi prvními. Je třeba napsat, že to co platí pro
ženy, platí pro osamělé muže dvojnásob. Někteří z nich jsou ochotni
udělat téměř cokoliv pro to, aby
se dostali „do kalhotek“ atraktiv-

ní milenky. Chtějí někoho, kdo je
bude obdivovat a zároveň patřičně
„reprezentovat“. Pokud by si zašli
do bordelu, vyjde je jedna soulož
maximálně na několik tisíc korun.
V případě ostřílených zlatokopek
je tato částka i stonásobně vyšší.
Rozdíl tu však je. Zatímco sňatkoví
podvodníci se dopouští trestného
činu, ženy obírající své manžely
a milence se před soud dostanou
jen málokdy. Přitom taková zlatokopka dokáže movitého muže
oškubat skutečně jako slepici. Na
každého však jednou dojde. Je
pravděpodobné, že i ta nejprotřelejší zlatokopka, která si díky
vztahům s řadou můžů dokázala
nahrabat milióny korun, se po čtyřicítce ocitne sama. Chvíli si bude
užívat, ale pak to na ni „sedne“.
V tu chvíli opuštěná a zlomená
žena narazí na muže, který jí bude
„rozumět jako nikdo jiný“. Takovému muži pak dá vše - své srdce,
duši a nakonec i všechny peníze.
Inu, kdo s čím zachází...

OBČAN RUKOJMÍM
INVESTORŮ glosa týdne
Tomáš Kaláb
„Ono vlastně nejde o nic nového, jen si to možná v poslední
době trochu víc uvědomujeme.
Už na podzim půjdeme opět po
čtyřech letech ke komunálním
volbám, v nichž jaksi nejvíc
pociťujeme souznění občana
a svého voleného zástupce.
Máme je nejvíc na očích, můžeme je na radnici relativně nejvíc
ovlivnit, zkrátka máme pocit, že
tito naši zástupci nejvíc vyjadřují naše vlastní zájmy a postoje
v našem nejbližším okolí, naší
obci, v níž žijeme.
To většinou platí jen do té doby,
než si naši obec vybere pro své
globální plány nějaký obří,
finančně silný investor. Jeho
zástupci přijdou na úřad s jednoznačným zadáním, který
pozemek a v jakém stavu hodlají zabrat. Tento požadavek

podpoří dvěma argumenty, jímž
se obecně těžko odolává - příslibem určitého počtu pracovních
míst a finančními výhodami
(řekněme korektně pro obec
jako takovou, o individuálních
pobídkách raději pomlčme).
Jelikož podobným lákadlům
i vyloženě nerozený lidumil těžko odolává, námluvy v tichosti
pokračují, než je nějaký nepřejícný soused či vtíravý lokální
pisálek odhalí. I vzedme se vlna
diskuse v hospodě, na návsi či
moderně na facebooku či twitteru, jejímž důsledkem nezřídka
bývá místní referendum. To se za
daných podmínek prostě musí
uskutečnit, byť na rozhodnutí
tak či onak bývá v tomto okamžiku zpravidla pozdě. Zvítězí-li
totiž zdravý selský rozum, který si
prostí občané na rozdíl od svých
volených zástupců zpravidla
uchovávají, a referendum dopadne vzhledem k plánům investora negativně, je oheň na střeše.

Pánové v drahých oblecích
a slušivých kravatách dají okamžitě najevo, kdo je tady opravdu pánem. Nebohý starosta je
postaven před nezáviděníhodné dilema, jestli držet basu se
svými sousedy, což ovšem hrozí obecní kase dírou zvanou
„zmařené investice“, nebo proti
jejich vůli dotáhnout evidentně
nevýhodnou transakci. Navíc
bývá ještě pod tlakem médií
zdůrazňujících počet obyvatel,
jímž se dostane dobrodiní obživy. Kolik to ovšem stojí náš stát
na takzvaných investičních pobídkách a na jak dlouho budou
ona pracovní místa garantována, se už taktně mlčí. Za pár let
se možná nenápadně dozvíme,
že ten dobrodinec posunul své
globální zájmy zase o kousek
dál, přičemž v naší české kotlině
po něm zůstane jen prázdné betonové monstrum a nenávratně
zabraná kvalitní zemědělská
půda...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
nalistujte stranu 21

Berani - 20.3. až 18.4. Nedívejte se pořád za sebe,
jako by vás někdo pronásledoval. Žádné nebezpečí
nehrozí, takže se plně můžete věnovat jen své práci.
Dožeňte veškeré resty z minula, tlačit na vás budou
nadřízení i kolegové.
Býci - 19.4. až 19.5. Konečně budete mít chvíli času
pro sebe. Navštivte okamžitě lékaře, musíte se začít
konečně věnovat svému zdraví. Ne, že byste byli
přímo na umření, ale v pohodě rovněž nejste. Uprostřed týdne si vsaďte Sportku.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Náladu si nenecháte pokazit ani menší hádkou s kolegou, která vyústí v dočasnou vzájemnou nesnášenlivost. Úsměv z tváře
by vám neměl zmizet ani přesto, že váš zaměstnavatel nemá momentálně na výplaty.
Raci - 20.6. až 21.7. Tento týden se vám hned dvakrát za sebou bude zdát sen, který se v nejbližších
týdnech vyplní. Trochu vás z toho zamrazí, ale naštěstí nepůjde o nic zásadního, co by ovlivnilo celý
váš život. Ale pozor na ty sny!
Lvi - 22.7. až 21.8. V nejbližších dnech doplatíte
na své nízké sebevědomí. Je otázkou, proč si tolik
nevěříte, když v posledním období jste toho moc
nepokazili, a naopak jste dokázali vyřešit spoustu
problémů. Nerozhodnost bude vaší přítěží.
Panny - 22.8. až 21.9. Neschovávejte se pořád za
někoho jiného. Máte dostatek schopností a dokonce
předností, abyste dokázali bouchnout rázně do stolu a uspořádat si život podle vlastního přesvědčení.
Tak rychle do toho, nebojte se.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Můžete očekávat nemilou
návštěvu z řad exekutorů. Přestože vy osobně nedlužíte ani korunu, do potíží se dostal někdo z vašeho rodinného kruhu. Budete muset sáhnout hluboko
do kapsy, abyste problém zažehnali.
Štíři - 22.10. až 20.11. Neuzavírejte přátelství s někým, koho vidíte poprvé v životě. Buďte maximálně obezřetní při setkání s lidmi, kteří vám nabízejí
jakékoliv služby. Jestli nechcete naletět a přijít na
buben, nebavte se s nikým cizím.
Střelci - 21.11. až 20.12. Tento týden vás nezastihne
v bůhvíjaké formě. Být vámi, vezmeme si dovolenou a vůbec nevycházíme ven na ulici. A práci ani
nemluvě. Pokud přece jen najdete odvahu a nic na
svém rytmu života nezměníte, buďte opatrní.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Máte jedinečnou
možnost k výborné investici. Nerozpakujte se a na
nákup nemovitosti si klidně i půjčte v bance. Obdržíte totiž nabídku, která se nesmí odmítnout. Ale
spěchejte, zájem jiných je obrovský.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Seznámíte se s člověkem,
o kterém zprvu sice budete pochybovat, vzápětí vás
ale velmi překvapí. Co naplat, zamilujete se! To nebude na překážku, pokud ovšem už stálého partnera
nemáte. Ale i flirt bude stát za to!
Ryby - 19.2. až 19.3. Vy si dávejte maximální pozor
na vlastní bezpečnost! Hrozí vám reálné nebezpečí,
že budete okradeni přímo na ulici nebo ve frontě
v obchodě. Každopádně tento týden u sebe nenoste
moc peněz, určitě o ně přijdete...

Agentura

Alois Hadamczik trenérem Jestřábů!

To jsou vám paradoxy! Agentura Hóser jako vůbec první
médium tohoto světa zjistila, že
dnes už bývalý trenér hokejové
reprezentace dlouho bez práce
nezůstal. Podle mnohých strůjce
neúspěchu na olympiádě v Soči
se od příštího týdne stěhuje do
Prostějova! Vedení Jestřábů,
kteří nyní bojují ve vyřazovací
části druhé ligy, se odhodlalo
k ráznému kroku a angažovalo
hokejového mága z Kravař.
„Je to tak, ale moc to zatím nenafukujte. Chceme prostě za každou cenu do dvou let postoupit
až do extraligy a věříme, že pan
Hadamczik nám k tomu pomůže. Měli jsme políčeno na Vláďu
Růžičku, ten ale teď holt míří
k reprezentaci,“ svěřil se Agentuře Hóser Jarouš Luňákovic,

boss týmu. Hokej je nyní v našem městě znovu na vzestupu, a
tak příchod Aloise Hadamczika
je chápán jako další krok vpřed.
„To nevadí, že Lojza nemá při
koučování žádnou taktiku, naši
kluci na ledě vždycky něco vymyslí sami! Od toho tam jsou,“
dodal šéf stále ještě druholigových Jestřábů.
Agentura Hóser pochopitelně
kontaktovala i samotného Hadamczika. Ten ale v současnosti
novinářům nemůže zrovna dvakrát přijít na chuť. „Doufám, že
mezi prostějovskými žurnalisty
nejsou žádní nýmandové, kteří
by mi chtěli radit, koho nominovat k zápasům nebo s kým se na
střídačce bavit. Já beru Přerov,
tedy vlastně Prostějov, jako velkou výzvu. Společně se mnou

přestupuje k Jestřábům i můj zeť
Barinka,“ vyjádřil se ke svému
účinkování v Prostějově Lojza
Hadamczik. Co na tom, že si zatím plete Prostějov s Přerovem...
Alois Hadamczik podepíše zítra
ráno na prostějovském zimáku
trenérskou smlouvu na pět let
s opcí. A Hóser přišel na to, že
bude pobírat plat ve výši půl milionu korun měsíčně!
„Na mzdu pro pana Hadamczika získáme peníze z evropských
fondů. Nedávno totiž byly vypsány dotace na údržbu vysloužilých archiválií,“ podotkl Jarouš
Luňákovic. S penězi by mohlo
také pomoci město. „Jedině že
bychom prodali radnici nebo
muzeum,“ pronesl nepříliš radostně Miroslav Nakaseseděl,
primátor Prostějova
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
podnětů a příspěvků jsme
tentokrát vybrali čtveřici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Začíná se tu jiskřit
V poslední době se z různých
prostějovských médií dozvídám o spoustě případů, kdy
Romové napadli nebo dokonce oloupili lidi různého věku.
Ať si od policie říká, kdo chce,
co chce, romská zločinnost
a násilí skutečně stoupá, stejně jako počet těchto obyvatel etnické
skupiny v našem městě. Poslední
dobou ale také registruji už několik případů, kdy skinové vzali
spravedlnost do svých rukou
a napadli zase jedince z romské
komunity. Dalo se těmto excesům zabránit nebo dá se s tím ještě teď něco dělat? Dá! Jenomže
to by museli strážci zákona začít
něco dělat a spravedlivě posuzovat trestnou činnost spáchanou romskými kriminálníky,
a ne nad nimi přivírat oči nebo se
jich dokonce bát! Nejsem žádný
rasista a každé násilí odsuzuji.
Ale jestli mu chceme zabránit,
musíme podchytit ty pravé příčiny hned na začátku.Ato policisté
v žádném případě nedělají!
Jan Novotný, Prostějov

Tam bych
chtěl bydlet!
Nemůžu uvěřit tomu, že město vyhodí tři miliony korun do
luftu jenom za obyčejné veřejné
záchodky! To jsou skutečně ty
hajzlíky tolik zapotřebí, když
už jedny veřejné záchody jsou
v Knihařské ulici?! Odlehčit si
můžeme také na radnici nebo za
mírný poplatek v každé hospůdce či baru na náměstí? A proč taková služba nefunguje například
v kině Metro? V tom domečku
za tři miliony bych chtěl žít, to by
fakt bylo luxusní bydlení!
Jiří Sequens, Prostějov

Nebezpečná
Plumlovská
Vůbec se nedivím, že na
Plumlovské ulici dochází čím
dál tím více k případům trestné
činnosti. Dokladem toho je nedávné další přepadení jedné z heren. Nedávno jsem šla s manželem v sobotu pozdě večer z kina
a cestou na Sídliště Svobody
jsme se na Plumlovské nestačili divit. Spousta opilé nebo
zfetované omladiny, vandalové
rozbíjející odpadkové koše nebo
popelnice, a když jsme procházeli okolo nonstop občerstvení,
rvali se před ním tři cikáni. Holt,
Plumlovská se stává ulicí hrůzy, od desíti hodin večer bych
slušným lidem zakázala tudy
chodit…
Jana Laníková, Prostějov

Najednou!
Při jednání zastupitelstva města
se naplno ukázala česká povaha.
Jak jsem si přečetl ve Večerníku,
zastupitelé se začali kroutit při
schvalování účetní uzávěrky
města, když za ni nyní ručí svým
vlastním majetkem. Je zajímavé,
že se o nějakou uzávěrku začínají zajímat až teď, když v předešlých letech ji odhlasovali bez
jakýchkoliv problémů a okamžitě. Proč asi?
Josef Pluhař, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již tuto sobotu budeme opět slavit Mezinárodní den žen, který
každoročně připadá na 8. března. Vězte, že se nejedná se jen
o starý socialistický svátek, nýbrž o mezinárodně uznávané
a stanovené datum k výročí stávky newyorských švadlen
v roce 1908. Každou babičku, maminku, dceru, manželku,
přítelkyni, dámu či dívku jistě potěší krásná kytička nebo nějaká ta čokoládka. A co vy? Slavíte Mezinárodní den žen? To
jsme v prostějovských ulicích zjišťovali v uplynulém týdnu...

SLAVÍTE MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN?

POZOR! Město
o ni možná přijde...

Jana ŠIMKOVÁ
Prostějov

Romana PŘIBYLOVÁ
Plumlov

ANO

ANO

„Ano, Mezinárodní den žen
slavím pravidelně, stejně jako
Den matek, Den dětí, ale i Mikuláše a další významné dny.
Mezinárodní den žen je podle
mě moc hezký svátek. Myslím, že by si zasloužil rozhodně větší propagaci. Mamince
vždy věnuji nějakou pěknou
květinu. Zejména starší generace na tento svátek dbá patrně více, než ta mladší věková
kategorie.“

Ano, Mezinárodní den žen slavíme. Od přítele vždy dostanu
nějakou hezkou pozornost. Stejně tak i od syna. Ve škole vždy
k Mezinárodnímu dni žen děti
vyrábí nějaké přání, takže i já
jedno hezké obdržím...(úsměv)
I já sama jsem vždy nějakým
dárečkem potěšila svou babičku
a maminku. Mezinárodní den
žen je podle mě hezký svátek, má
svou tradici, udržuje se už spoustu
let a mělo by to tak i zůstat.“

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

Je to ona! Řidiči přijíždějící do Prostějova ve směru od Mostkovic mohou před sebou sledovat nezaměnitelnou siluetu sochy Svobody...
Foto: Martin Zaoral

Životem v Prostějově můžeme být zcela nadšení stejně jako hluboce zklamaní. Záleží to jen na každém z nás. Z toho, co je kolem nás, totiž často
vidíme pouze to, co vidět chceme. Nemusíme se přitom mnoho snažit,
abychom v Prostějově objevili dokonce i legendární sochu Svobody. Není
však vyloučeno, že o ni brzy přijdeme.
Prostějov/mls
Prostějov lze vnímat jako město, kde zkrachovaly světoznámé
podniky jako OP, Agrostroj či
Zukov, město, odkud mladí za
vzděláním odcházejí do větších měst, a už nemají důvod se
sem vracet. Na druhou stranu je
možné Prostějov brát za jedno
z nejpříjemnějších míst pro život v České republice, které se
neustále zvelebuje, aniž by se zadlužovalo, výborně se tu daří jak
sportu, tak i kultuře. Vždy přitom
záleží na úhlu pohledu. Podíváte-li se na prostějovskou radnici ze
správného úhlu i vzdálenosti, pak
vám její silueta připomene dominantu New Yorku. Prostějovská
„socha Svobody“ je ovšem viditelná pouze při pohledu od Most-

kovic, kdy se za ní rýsuje komín
bývalé kotelny a teplárny OP
Prostějov. Právě vysoký komín
působí jako pravá ruka sochy držící pochodeň...
Prostějovská radnice je přitom
o celých dvacet metrů vyšší
než newyorská socha Svobody! Známý symbol USA totiž
měří „pouze“ šestačtyřicet metrů
a nad „hlavním městem světa“
ční hlavně díky svému sedmačtyřicet metrů vysokému podstavci.
Nyní však reálně hrozí, že Prostějov o svoji „sochu Svobody“
přijde. Zbourání stoleté radnice
se zatím bát nemusíme. Ovšem
s pravou rukou třímající plamen
je to už hodně nahnuté! Komín
totiž patří do areálu zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov,
kde je nedílnou součástí zdejší

kotelny. A podle informací Večerníku se zdá, že stejně jako
celé OP půjde k zemi.
Tento komín byl přitom vystavěn v polovině osmdesátých
let. Stalo se tak v éře dosluhujícího komunismu, kdy lidé
právě po svobodě toužili víc
než po čemkoliv jiném. Více
jak dvacet let po revoluci však
již svobodu, jako něco zas až
tak úžasného, nevnímáme.
Spíše bychom uvítali, kdybychom si mohli nakoupit
co nejvíc z věcí, které se nám
nabízejí v regálech obchodů.
Spíše než svobody, nedostává
se nám peněz.
Proto nezbývá než doufat, že
demolice prostějovské „sochy
Svobody“ nebude aktem skutečně symbolickým...

jak šel čas Prostějovem ...
Jezdecká ulice

Pracoviště je naším druhým domovem, trávíme v něm velmi
často mnohem více času, než například ve svém obýváku.
Existuje tudíž velká pravděpodobnost, že se tu sblížíme s někým, kdo se pro nás stane víc než pouhým kolegou. Podstatnou roli hraje také zápal pro společnou věc, například dobré
výsledky firmy. A pak stačí trocha osobní vzájemné sympatie
a je to. Díky častému a intenzivnímu setkávání se v práci mohou pracovní vztahy přerůst ve velmi důvěrné až osobní. Většinou to začíná nevinně. Kolegyně vám pochválí nový sestřih
a výběr kravaty, a vy ji za to vyseknete poklonu, že šaty, které
na sobě dneska má ji ohromně sluší, zdůrazňují totiž její přednosti. A takhle začnou vzájemné narážky, dvojsmyslné řeči,
obdivné pohledy, škádlení a popichování. Podle průzkumů
o tomhle sní až třetina lidí a údajně každý šestý muž tohle
zažil. Sex v kanceláři si podle výzkumů užilo přes třicet procent žen. Partnerovi bylo s kolegou z práce nevěrných celých
pětadvacet procent žen. Ale ani ti odolnější vůči svodům se
nezdráhají pomrkávat a vznášet sexem nabité narážky. K flirtování se totiž přiznalo čtyřiadevadesát procent žen i mužů.
A když už si nevěru odpustí, zařadí osm z deseti zaměstnanců přitažlivého kolegu či kolegyni do svých fantazií.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Koupil si fabii, hned mu SHOŘELA,
peněz se ale nedočkal. Co rodina?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 27. ÚNORA 2012
Jedno svezení ojetou fabií z Olomouce do Smržic může přijít důchodce
ze Smržic na šestaosmdesát tisíc korun. Dvacet let dvaasedmdesátiletý
František Kébl šetřil, aby mohl ve čtvrtek 23. února 2012 vyrazit do olomouckého autobazaru PP CARS. Zde koupil vysněný vůz Škoda Fabia.
Těšil se z něj necelé dvě hodiny. Při nákupu jej otestoval při zkušební
jízdě, a následně vyrazil domů do Smržic. Už když zaparkoval před domem vycházel z motoru kouř. Zanedlouho vůz vzplanul a začaly z něj šlehat plameny. Nakonec motor zcela shořel. Majitel autobazaru PP CARS
v Olomouci, ve kterém František Kébl fabii koupil, byl dle svých slov
připraven důchodci ze Smržic peníze vrátit. „Nejdříve musím zjistit bližší
informace o tom, co se vlastně stalo, a následně se domluvit s předchozím
majitelem vozu. Když jsme auto přebírali, bylo v dobrém technickém stavu. Stálo u nás měsíc, absolvovali jsme s ním pět zkušebních jízd a nebyl
s ním žádný problém,“ nechal se slyšet Petr Nastoupil.

ÚNOR 2014

Kasárna jsou skryta za zelenou stěnou. V šestnáctém století
se ulice jmenovala Luntschova, od 31. května 1881 U Jízdárny (německy Reitschul-Gasse). Současné pojmenování platí od 31. ledna
1893 podle jezdeckých kasáren, které se zde nacházely. V letech
1940 až 1945 se používal německý název Reiter-Gasse. Jezdecká
kasárna byla postavena v roce 1891, za první republiky zde pobývala část 6. jezdeckého pluku. V současné době se uvažuje o jejich
zbourání. Na jejich místě by mohlo vyrůst nové kulturní a společenské centrum.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Letecká ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČOKOLÁDY

Studentská
pečeť mléčná
(200g)

Orion bílá
(100g)

Milka oříšková
(100g)

Milka Alpine
milk (300g)

Figaro jahody
a krém (100g)

Figaro hořká
70% kakaa
(100g)

49,90

24,90

14,90

78,90

23,90

23,90

49,90

-

-

-

-

-

51,50

17,90

26,90

-

-

49,90

49,90

22,90

26,90

75,90

13,90

45,90

49,90

14,90

16,90

49,90

17,90

17,90 (46 %)

49,90

19,90

19,90

35,90

14,90

14,90 (46%)

Naše RESUMÉ

Zapomeňte
Z
apomeňte tento týden na dietu
a dopřejte si sladký pamlsek!
Nyní jsme vybrali šestici čokolád,
kterými byste rozhodně neměli
pohrdnout. Pro Studentskou
pečeť nechoďte do Billy, kde
je dražší než v ostatních pěti supermarketech. Nejlevnější bílou
Orionku mají v Tesku, nejmenší
peníz za Milku oříškovou zase
vydáte v Albertu. A jestli chcete
velkou třísetgramovou Milku
Alpine Milk, rozhodně spěchejte
do Intersparu. Krémovou Figaro
s jahodami si kupte v Kauflandu
a hořkou Figaro zase v Tesku.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 26. února 2014

Peněz za ohořelý vůz se František Kébl už bohužel nedočká. Loni
v září totiž ve věku 74 let zemřel. V samotném soudním procesu
dosud nebylo rozhodnuto. Před více jak rokem podal Kébl žalobu na
bývalého majitele škodovky pocházejícího ze Skalky. Musel předtím
zaplatit dalších dvanáct tisíc za vypracování analýzy určující příčiny požáru a další čtyři a půl tisíce za podání žaloby. Z provedené expertízy
vyplynulo, že požár vznikl kvůli zadřenému ventilátoru chlazení. Nový
majitel tedy neměl na vzniku požáru žádný podíl. To však není zdaleka vše. S autem nepochybně nebylo vše v pořádku. „Nezávislý soudní
znalec konstatoval, že jsme dostali jiný vůz, než od kterého nám původní majitel předal dokumenty,“ upozornila vdova po Františku Kéblovi.
Celá rodina původního majitele ze Skalky už několikrát vyzvala, aby
peníze vrátil. Ten to však pokaždé odmítl. Problém spočívá i v tom, že
automobil byl nabízen v komisním prodeji, pro který neplatí záruka.
A nebyl ani pojištěn. Soud v této věci stále ještě nerozhodl.
napsáno
před
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Fotbalisté ve Smržicích jsou v šoku

ŽHÁŘ jim vypálil šatny!

Bezmocnost, lítost i vztek.
Tak by se dala velmi stručně
charakterizovat současná mizérie smržických fotbalistů,
kteří se po čtvrtečním požáru
na svém hřišti dostali do
nezáviděníhodné situace. Jejich stařičké dřevěné šatny
vypálil neznámý žhář a ty lehly
popelem téměř do základů.
Zatímco po pachateli pátrají
policisté, vedení smržického fotbalového klubu nyní stojí před
velkým problémem. Jak nyní
zahájí jarní sezónu?
„Ani ve snu mě nenapadlo, že
by nás byl někdo schopen tak
poškodit. Samozřejmě, s vandaly
jsme zde měli problémy často.
Zničená udírna u hřiště, z šaten
a klubovny zmizely občas cigarety i alkohol. Ale že nám někdo
úmyslně zapálí šatny, s tím se
nemůžeme jen tak smířit,“ myslí
si předseda FC Smržice a zároveň
obecní zastupitel Vladimír Skácel.

„Policie tento případ šetří jako
úmyslné
založení
požáru.
Vyšetřovatel HZS v Prostějově
stanovil už na místě jako příčinu
cizí zavinění. Věřím, že žháře
vypátráme a poté bude na kriminalistech, aby zjistili, zda se
jednalo o úmysl či nedbalost,“
řekla Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
S tím souhlasí Jozef Novák, od
prostějovských hasičů má však
jasno už nyní. „O cizí zavinění
se jedná v každém případě. Oheň
se rychle šířil a z šaten se toho
nepodařilo moc zachránit. Zjistili jsme, že majitelé zde již delší
čas netopili, elektrika byla sice
zapojena, ale nebyly na ni napojeny žádné spotřebiče. U jednoho
z oken jsme nalezli spadenou
mříž, takže tudy se mohl dostat
neznámý žhář,“ uvedl k případu
hlavní
vyšetřovatel
HZS
v Prostějově. Jak dodal, škoda
byla vyčíslena na 230 tisíc korun.

Zpravodajství

Vyslechne si Robert Kovařík

KONEČNĚ ROZSUDEK?

Prostějov/mik - Toto úterý
a středu pokračuje u Krajského
soudu v Brně nekonečný seriál
přelíčení s bývalým prostějovským hokejistou Robertem
Kovaříkem. Muži, který po více
než desetiletém útěku do USA
a následné deportaci zpět do
České republiky požádal o nové
soudní jednání v případu dvou
loupežných přepadení v Prostějově z přelomu milénia, hrozí potvrzení desetiletého trestu vězení.
Robert Kovařík stále tvrdí, že fyzicky nebyl přítomen přepadení dodávky s riflemi na dálničním sjezdu
u Teska ani přepadení realitního
makléře, kterého lupiči brutálně napadli u Štětovic a ukradli mu dva a

půl milionu korun. Z účasti na těchto násilných činech naopak obviňuje jiné Prostějovany a argumentuje
tím, že policie se snažila spoustu
důkazů zamést pod koberec, ba co
víc údajně ovlivňovala svědky.
Tento týden se dá už konečně předpokládat, že soudce vynese definitivní verdikt. Pokud Kovaříkovi
uvěří, může ho dokonce propustit
na svobodu. V opačném případě
hrozí prostějovskému rodákovi
deset let za mřížemi. Necelou polovinu této „pálky“ má ale již odsezenou ve vazebních věznicích.
Není třeba dodávat, že Večerník
bude znovu o toho a jako první
přinese z jednací síně Krajského
soudu v Brně aktuální zprávy.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
nalistujte stranu 21
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K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PŘIŠLO 554 DĚTÍ
„Některé z nich se hlásily do více školek...,“ konstatuje náměstkyně primátora Hemerková

Uplynulou středu proběhly v Prostějově zápisy dětí
do mateřských škol. A jak je v posledních letech
stále častěji zvykem, tato záležitost byla nejen pracovníky magistrátu ostře sledovaná. Už z toho
důvodu, že veřejností je úroveň „mateřinek“ a hlavně
jejich obsazenost mnohdy kritizována. Zároveň se
ale také čekalo, zda se potvrdí trend úbytku počtu
dětí z uplynulé doby. A to se i stalo. Do osmnácti
městských školek dorazilo ve středu 26. února 554
dětí, což je o padesát méně než vloni. Všechny ale
do školek umístěny být nemohou, protože kapacita
předškolních zařízení v Prostějově čítá jen 375 míst...
Prostějov/mik
„Když jsme po středečních zápisech provedli součty, vyšlo nám,
že do osmnácti mateřinek se přišlo
přihlásit 762 dětí. Ovšem pozor,
řada z nich byla takzvaně duplicitních, to znamená, že se nahlásili
do vícero školek. Jakmile jsme
odečetli tyto duplicitní děti, vyšel
nám počet 554 dětiček, které dora-

zily ve skutečnosti. Je ale nutné říci,
že mezi tímto počtem jsou i děti,
které ještě nemají dva roky. A my
v Prostějově bereme do školky až
od tří let věku,“ vyčetla Večerníku
ze seznamu Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov pro školství
a kulturu. Jak vzápětí z čerstvého
soupisu výsledků zjistila, také letos
se potvrdil klesající počet dětí.

„Je to bohužel fakt, na který jsem
upozorňovala už před lety. Letos
přišlo k zápisům o padesát dětí
méně než vloni, kdy bylo o další
padesátku méně než předloni. Ten
pokles je evidentní, za dva roky tu
máme o sto předškoláků méně,“
konstatuje náměstkyně primátora.
Jenomže množství rodičů si
stále stěžuje, že i přes úbytek
dětí jsou prostějovské školky
přeplněné. „A co znamená výraz
přeplněné školky? Rodiče, kteří
nastupují do zaměstnání, budou
mít pro své dítě místo v mateřince
stoprocentní. Je pravda, že máme
ve školkách spoustu dětí, jejichž
rodič je na mateřské dovolené
a mohl by se o svou ratolest postarat sám v domácím prostředí. Ale
děti těchto rodičů přijímáme až jako
další v pořadí, absolutní přednost
mají dítka zaměstnaných rodičů.
Zároveň automaticky přibíráme
předškoláky ve věku pěti let, což
nám určuje zákon. Nejvíce se na
nás zlobí rodiče, kteří nemají tuto

automatickou přednost při umístění
svého dítěte do mateřské školy. Rozumím tomu, že i když maminka je
na mateřské dovolené, tak chce, aby
její dítě přišlo do kontaktu s ostatními svými vrstevníky. Ovšem ve
všech případech to opravdu nejde.
Vždyť si vezměte situaci v jiných
městech. V nich je na umístění
dítěte do školky obrovský pořadník
a dlouhé čekací lhůty. To u nás neexistuje, snažíme se vyhovět většině
rodičů,“ garantovala Hemerková.
Je ale pravda, že ne všechny
děti, které se ve středu s rodiči
dostavily k zápisům, budou
přijaty. Vždyť volných míst
v mateřinkách je o třetinu méně,
než jaký je zájem. „V tuto ch-

víli disponujeme 375 volnými
místy, přičemž k zápisům přišlo
zmíněných 554 dětí. My ale nyní
ještě nevíme, jak dopadnou žádosti
o odklady školní docházky pro
děti prvních tříd základních škol.
Pro ně musí ředitelé také držet
místo automaticky. Naopak je tady
spousta dětí hlásících se do školek
ve chvíli, kdy ještě nedosáhly
věku tří let. Těch je zhruba sto
padesát a většinu z nich letos
ještě do mateřinky neumístíme.
Tudíž jsem přesvědčena, že
současná kapacita volných míst
v prostějovských mateřských
školách bude dostačující,“ uzavřela
náměstkyně primátora Prostějova
Ivana Hemerková.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V PROSTĚJOVĚ
Rok
2011
2012
2013
2014

Počet dětí
658
672
607
554

Volná místa
419
476
418
375

Zbývající tři miliony mezi „MALÉ SPORTY“ Agresivní bezdomovec se vykašlal

Prostějov/mik - Jak Večerník informoval již v minulém čísle, zastupitelé Statutárního města Prostějov schválili rozdělení dvanácti
milionů korun v rámci veřejných
finančních podpor mezi takzvané
prioritní sporty a také sociální
organizace. Město však dříve avizovalo rozporcování patnáctimilionového koláče, takže Večerník
logicky zajímalo, kam „zmizely“
zbývající tři miliony korun...
„Tři miliony, na které se ptáte, rozhodně nikam nezmizely! Zastupitelstvo rozhodovalo o veřejných
finančních podporách nad padesát
tisíc korun pro jednotlivé subjekty,
což v součtu dalo oněch dvanáct

milionů. O těch oddílech a klubech,
které požádaly o menší než padesátitisícovou podporu, bude rozhodovat
rada města na svém zítřejším jednání v úterý čtvrtého března. Právě
schválení veřejných finančních
podpor do padesáti tisíc korun je
v kompetenci pouze rady,“ vysvětlila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovského primátora.
„Řekněme, že nyní přijdou na
řadu takzvaně malé sporty a jejich
žádosti. Jsou jich desítky, možná i stovky. Podle mého názoru
až osmdesát procent z nich bude
vyřízeno kladně, i když jim požadovanou částku o něco snížíme,“
dodala Hemerková.

www.vecernikpv.cz

ze soudní síně...

Jak zastupitelé rozdělili
veřejnou finanční podporu?

První část rozdělení veřejných peněz na podporu činnosti sociálních
a sportovních organizací proběhlo na jednání Zastupitelstva města
Prostějova v úterý 18. února. Zajímavé je, že všechny požadované částky byly kvůli úsporám poníženy.

SOCIÁLNÍ OBLAST
Subjekt
Požadovaná částka
Azylové centrum
800 000
Pomocná ruka, o.s.
100 000
Mateřské centrum Žešov
250 000
LIPKA, o.s.
400 000
Podané ruce, o.s.
620 000

Schválená částka
360 000
80 000
180 000
150 000
300 000

SPORT
Klub
Požadovaná částka
Orli Prostějov (basketbal)
2 000 000
LHK Jestřábi o.s. (hokej)
3 750 000
LHK Jestřábi s.r.o. (hokej)
1 300 000
DTJ Prostějov (box)
600 000
VK Prostějov (volejbal)
2 000 000
Tenisový klub Prostějov
1 800 000
1. SK Prostějov (fotbal)
1 000 000

Schválená částka
1 200 000
2 130 000
700 000
400 000
1 500 000
1 600 000
500 000

i NA NÁSTUP DO BASY

Skončí tam ale hned,
jak ho čapnou policisté...
Prostějov/mls - Konečně bude
pokoj! Téměř dva roky musela
šestasedmdesátiletá Veronika K.
se svým mužem snášet nesnesitelný teror ze strany svého věčně
opilého syna. Na Jana K. neplatilo
absolutně nic: domluvy, prosby,
odvozy na záchytku, zásahy policistů, podmínka od soudu a ve
finále ani rozsudek k nepodmíněnému trestu jednoho roku vězení.
Jan K. měl do kriminálu nastoupit
minulé úterý 25. února. Jak je však
jeho zvykem, na vše se opět vykašlal. Noc, kdy už měl hledět do stropu
své vězeňské cely a zpytovat svědo-

mí, opět strávil tak jako většinu předchozích: bušil na okna bytu svých
starých rodičů bydlících v ulici Emila Králíka v Prostějově. Přestože na
místo znovu dorazili policisté, Jan
K. do vězení ani tentokrát neputoval. „Policie neměla k dispozici
příkaz k dodání do výkonu trestu,
proto ho znovu pustila. Vysvětloval
jsem jim, že můj bratr už má bručet
v base, ale nebylo mi to nic platné.
Myslel jsem, že mě z toho všeho
raní mrtvice,“ zavolal Večerníku ve
středu zoufalý bratr odsouzeného.
Prostějovský soud na vzniklou
situaci zareagoval velice pruž-

ně. Potřebný dokument okamžitě vydal a policie ho už tak
na konci uplynulého týdne
měla k dispozici. Tím celá kauza
agresivního bezdomovce prozatím končí. Jakmile muži zákona
Jana K. kdekoliv objeví, poputuje už tentokrát přímo do vězení.
Tam měl vzhledem ke svému nenapravitelnému chování skončit
už dávno. Kromě ročního pobytu
v „base“ za obtěžování svých rodičů mu kvůli vyhýbání nástupu
do vězení hrozí další trest. Pobyt
ve vězení se mu tak může protáhnout až o dva další roky.

Hostinští od Klokana dostali dva, jejich dealer čtyři měsíce podmíněně
Prostějov/mls - Smrtící
alkohol dodával do prostějovského hostince „U Klokana“ Jaroslav Cifr.
„Vystajlovaný“ blonďák v sobě ovšem našel dostatek drzosti k tomu, aby i navzdory přesvědčivým důkazům před soudem absolutně vše
popřel. Nebyl však sám, komu půldruhý rok od
propuknutí aféry METANOL, která nemá v historii České republiky obdoby, už otrnulo...
My nic, my muzikanti...
„Celé je to pokus zlikvidovat
moje podnikání,“ prohlásil ve
své závěrečné řeči Michal Burget, jež známé pohostinství

„U Klokana“ stále provozuje.
Burgetův obhájce pak hojně
poukazoval na to, že policie
zabavené vzorky správně neoznačila, že laboratoř jich měla
k dispozici pouze malé množství

a také na možnost, že se oba poškození mohli otrávit v hostinci
„U Anděla“, kde rovněž popíjeli.
„V této restauraci byla provedena
kontrola, která nic závadného neobjevila,“ oponoval poslední námitce státní zástupce Ivo Černík.
Jediným z obžalovaných, který
naplno uznal, že šlápl vedle, tak
zůstal Richard Ozanič. Nejenže
během „šťáry“ policii dobrovolně
vydal lahve, které obsahovaly nebezpečný alkohol, kromě toho se
po patnácti letech rozhodl v pohostinství skončit, a v současnosti
se živí se jako lakýrník. „Nechtěl
jsem nikomu uškodit, poškozeným jsem se už omluvil,“ zachoval si tvář Ozanič.

Hrozilo jim
maximálně půl roku
Navzdory zcela rozdílným
přístupům z toho všichni obžalovaní vyšli v podstatě stejně. Ačkoliv stát obírali o peníze ze spotřební daně, svým
zákazníkům prodávali pančovaný alkohol a hlavně nezbývalo moc, aby i je zabili, od
soudu odešli s poměrně nízkými tresty. Richard Ozanič a Michal Burget dostali dva měsíce
podmíněně, Jaroslav Cifr řídící
se heslem zatloukat, zatloukat,
zatloukat vyvázl s čtyřměsíční
podmínkou. „Všichni jste museli dobře vědět, že prodáváte

Násilí s rasovým podtextem přibývá
Prostějov/mik - V prostoru tržnice
v Úprkově ulici došlo v úterý
18. února večer k brutálnímu
fyzickému
napadení
čtrnáctiletého Roma. Podle
svědectví nezletilého školáka
a jeho otce, kteří oba poskytli
Večerníku exkluzivní vyjádření,
šlo o čtveřici mladíků, jenž se hlásí
k hnutí skinheads. „Šel jsem okolo
tržnice se dvěma bratranci, když
nás napadli asi dvacetiletí muži
s holými hlavami. Jeden z nich mě
povalil na zem, kopal do břicha
i do hlavy.Abil mě i pěstmi. Přitom
křičel, že jsem černá svině,“ svěřil
se Večerníku školák snědé pleti.
„Nenechám to tak. Jestli to policie dostatečně nevyšetří, poteče
v Prostějově krev,“ dodává jeho
otec, který si nakonec nepřál být
jmenován, ale jeho identitu má
redakce Večerníku k dispozici.
K brutálnímu útoku na romského
žáka základní školy došlo poté, co
se v Prostějově naopak odehrála
série násilností ze strany romských
raubířů na „bílé“ občany. Z toho
mnozí vyvozují, že v našem městě
se zřejmě schyluje k rasové válce.
„Předminulé úterý večer na mě
zvonili policisté a oznámili mi, že
neznámí pachatelé fyzicky napadli
mého čtrnáctiletého syna. Bylo mi
hrozně, během pár minut jsem byl
u tržnice a jen jsem viděl, jak ho
odváží sanitka do nemocnice. Utrpěl

spoustu pohmožděnin po celém těle,
včetně hlavy,“ vzpomíná na otřesný
zážitek z večera 18. února muž, jenž
od té chvíle má červeno před očima.
A nijak to neskrývá... „Můj kluk dva
z těch útočníků poznal a policii je
identifikoval. Jeden z nich do něho
bušil a kopal, po chvíli se ho zeptal, jestli má u sebe nějaké peníze.
Neměl ani korunu, tak ho ten skin
začal zase mlátit. Nepomohlo ani
to, že ho syn několikrát prosil,
ať ho nechá, dokonce se hrůzou
pomočil. Pak se můj kluk doplazil
do Zlaté brány, kde si ho všiml člen
bezpečnostní agentury. Ten naštěstí
hned přivolal policii,“ popsal táta
zbitého chlapce další běh událostí.
Skutečnost, že se dozvěděl
identitu dvou ze čtyř útočníků,
může být nebezpečná. Romský
otec se totiž po nespokojenosti
s přístupem policie dal na vlastní
pěst do pátrání po skinheadech,
kteří málem zmrzačili jeho syna.
„Můj kluk ani po čtrnácti dnech
nebyl vůbec u výslechu, nebyl sepsán žádný protokol. A když jsem
se byl na policii informovat, jak
postupuje vyšetřování, bylo mi
řečeno, že věc bude šetřena pouze
jako přestupek! To mě rozčílilo.
Ani si nedovedete představit, co
teď celá rodina prožíváme. Syn se
probouzí ze spaní, buď já, nebo
manželka ho musíme doprovázet i
na záchod, protože za každým rohem vidí někoho, kdo ho zbije. Už
jsme vyhledali pro kluka psychiatrickou pomoc, takhle to dál nejde,“

uvedl muž, který na rozdíl od mnohých Romů v Prostějově se snaží žít
s celou rodinou naprosto slušným
způsobem života.
Přesto teď hrozí, že kvůli spravedlnosti se z něj stane mstitel.
A k prvnímu incidentu už došlo!
„Jak jsem už řekl, dva z těch
útočníků znám a tak jsem požádal
své bratrance a vydali jsme se je
společně hledat. Jednoho z těch
skinheadů jsme potkali na hlavním
nádraží. Nechtěl jsem ho napadnout, jenom jsem mu řekl, ať
se okamžitě přihlásí policii a přizná
se k napadení mého syna. Společně
s bratranci jsme ho zatlačili až do
kouta nádražní haly a když neměl
už kam utéct, vytáhl na mě pistoli!
Nelekl jsem se ho, řekl jsem mu,
ať mě klidně zastřelí, ale že musí
pykat za mého syna. Někdo zavolal policajty a během chvíle se
k nádraží sjelo asi pět policejních
aut. Jednomu z policistů jsem
řekl, že se jedná o násilníka, který
přepadl mého syna. Zavolal jsem
i klukovi, aby přišel na nádraží
a toho skina identifikoval. Stalo
se, policisté si to zapsali a odjeli.
A už je to druhý týden a vůbec
nic se neděje. Ani jeden z těch
skinheadů, které můj syn poznal,
nebyl u výslechu, stejně jako nikdo
z policie nesepsal protokol s mým
synem. Když jsem se byl zeptat na
policejní služebně, co se bude dít
dál, bylo mi řečeno, že snad z toho
udělají přestupek,“ pokrčil zlostně
rameny Rom. „Chtěl jsem, a nadá-

le na tom trvám, aby celou věc
řádně a spravedlivě vyšetřila policie.
A aby samozřejmě rázně zakročila.
Nebudeme nečinně přihlížet tomu,
jak někdo bezdůvodně mlátí naše
děti! Nemůžeme za to, že jsme
tmavé pleti a že jsme se tak narodili. Ano, chápu, že v současnosti je
v Prostějově značné rasové napětí
kvůli cikánům, kteří se dopouštějí
trestné činnosti a fyzicky napadají
vás bílé. Ale proč ani toto policie
rázně nešetří a nepotrestá viníky?
Proč nad cikány přivírá oči?
Pokud rasové násilí, a to z obou
stran, nebude policie řešit, jsme
už v naší komunitě domluveni,
že spravedlnost převezmeme do
vlastních rukou! Bude to prostě
boj na život a na smrt a poteče u
toho krev,“ posílá vzkaz policii
i prostějovské veřejnosti otec napadeného čtrnáctiletého chlapce.
Večerník v pátek oslovil policii
a položil několik konkrétních
otázek na průběh násilného incidentu i na vzrůstající rasové
napětí v Prostějově. „Vaše dotazy
k případu jsem zaslala příslušnému
oddělení Policie ČR v Prostějově.
V rámci zjištění naprosto objektivních informací se vyjádříme
během příštího týdne,“ přislíbila
Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
I nadále tak budeme situaci okolo
rasistických nálad v Prostějově
pečlivě sledovat a veřejnost
okamžitě informovat.

minimálně podezřelý alkohol.
To, že se oba poškození otrávili metanolem, je nepochybné.
Stejně tak ze znaleckého posudku jasně vyplývá, že vzorky zabavené v hostinci metanol obsahovaly,“ zdůraznila při úterním
stání soudkyně Ivona Otrubová,
která přesto na jednání obžalovaných neobjevila žádný přímý
úmysl. Podmíněné tresty pak
ani „neokořenila“ o pokutu či
zákaz činnosti. „Richardu Ozaniči a Michalu Burgetovi polehčuje jejich spolupráce s policií.
To se však nedá říci o Tomáši
Cifrovi,“ doplnila Otrubová
s tím, že za nedbalostní trestný
čin „Ohrožování zdraví zá-

vadnými potravinami a jinými korun, a ta je u soudu požadovapředměty“ nemohla udělit trest la právě po obžalovaných, kvůli
nimž muž v nemocnici skončil.
vyšší než šest měsíců.
Rozsudek, který dosud nenabyl
právní moci, odsouzení si stejně
Musí platit pojišťovně
jako státní zástupce ponechali
Všichni tři muži by tak z celé lhůtu pro možnost odvolání.
záležitosti vyklouzli velmi hlad- Večerník koncem uplynulého
ce, kdyby každý z nich nemusel týdne zkontaktoval osobně
zaplatit něco přes 70 tisíc korun. Michala Burgeta se žádostí
Léčení postiženého „štamgasta“ o vyjádření, ten však rozhovor
totiž Českou podnikatelskou odmítl a komentovat nechtěl
pojišťovnu přišlo na 221 tisíc ani úterní rozsudek...

KDYBY PŘESTAL CHLASTAT, ZEMŘEL BY
nalistujte stranu 13

NEONACISTÉ plánují
pochody Prostějovem!
Naopak aktivisté z Prahy
hlásí protirasistické akce
Praha, Prostějov/mik - Situace se skutečně přiostřuje.
Pražská organizace Hnutí
Skutečná demokracie teď si
na prostějovském magistrátu nahlásila desítky akcí od
konce února až do 1. května
v různých ulicích města. Jak
Večerník jako první zjistil,
toto protirasistické hnutí chce
tímto především zablokovat
lokality, do kterých se chystají neonacisté z celé republiky. Ti totiž vyhrožují pochody Prostějovem za rasovou
čistotu!
Na úřední desce prostějovského
magistrátu visí od 21. února oznámení o shromáždění. Hned několik
termínů je zadáno pro konání
shromáždění proti rasové, etnické
a národní nesnášenlivosti za dobré
sousedské vztahy. Svolavatelem
je pražský aktivista Jan Cemper,

jeden z iniciátorů hnutí Hnutí
Skutečná demokracie teď.
Shromáždění je povoleno hned
v několika termínech, ve dnech
od 24. do 28. února, od 1. do 22.
března, 1., 2., 7., 8., 14., 15., 21.,
22., 28. a 29. dubna a 1. května
v lokalitách ulic Wolkerova,
Palackého, Komenského, Sádky,
Tylova, Studentská, Libušinka,
Dobrovského, Tetín, náměstí
T.G. Masaryka, M. Pujmanové,
Krasická, Olomoucká, Letecká,
Anenská, Za drahou, Za Sokolovskou, Janáčkova, Svatoplukova, Sladkovského a Za místním
nádražím.
Večerníku se jako jedinému
médiu podařilo zkontaktovat
Jana Cempera, který pražské
Hnutí Skutečná demokracie
teď vede. Ten potvrdil, že jím
nahlášené protirasistické akce
v Prostějově jsou spíše prevencí

proti hrozbě neonacistických
pogromů. „Z různých zdrojů
a také z internetových stránek
neonacistických
organizací
jsme se dozvěděli, že ´fašouni´
chtějí po Českých Budějovicích
a Ostravě vyvolat rasové nepokoje
i v Prostějově. Dokonce se nám
podařilo zjistit i několik konkrétních termínů, kdy neonacisté chtěli
pochodovat prostějovskými ulicemi. Proto jsme začali ihned jednat a po dohodě s prostějovským
magistrátem jsme ve stejných termínech a v konkrétních lokalitách
nahlásili své akce. Naším cílem je
tak zablokovat tyto ulice, aby tím
případné akce neonacistů byly tím
pádem brány jako protizákonné.
Naše hnutí je ovšem v Prostějově
skutečně připraveno uspořádat
několik shromáždění proti rasové nesnášenlivosti,“ prozradil
Večerníku Jan Cemper.

Téma Večerníku

Plánujete si udělat řidičský průkaz a potřebujete
najít dobrou autoškolu? Pak jste na správné adrese! Dnešní tematická strana Večerníku je totiž
věnována právě autoškolám a všemu kolem
nich. Nevíte, dle jakých parametrů si vybrat autoškolu či máte zájem vyzkoušet školu smyku, ale
netušíte, co všechno tento kurz obnáší? Nevadí,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám tohle pátrání
usnadní. Výběr autoškoly totiž není dobré podcenit. Musíme si vybrat autoškolu, ve které neberou
zájemce o řidičský průkaz brát jako na páse, nýbrž se vám budou věnovat na sto procent.
Připravila: Aneta Křížová

Plánujete si udělat autoškolu?

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014

Jednoznačně novým autem.
Na nové auto k narozeninám
asi každý zrovna nemáme, ale
můžeme zakoupit například
zážitkovou jízdu na některém
ze slevových portálů nebo třeba kondiční jízdu či školu smyku v autoškole. Takovou jízdou
ve Ferrari, Lamborghini nebo
Porsche nepohrdne snad žádný milovník vozidel...
Dalším vhodným dárkem
může být i servisní prohlídka.
V Prostějově najdeme několik
kvalitních společností, které zajistí komplexní servis na vysoké
úrovni. Stejně tak v našem městě
nalezneme několik firem, které
dovedou tak dobře ručně vyčistit
vůz, že bude vypadat jako nový.
Ze starého vozu je náhle téměř
nový, navíc se zvýšenou tržní
hodnotou. Ruční mytí je možné
uplatnit i na interiér. Vůz bude
zbaven veškerého prachu, ale
i hlubších nečistot z čalounění,
stropu, kufru, ale zároveň bude
postaráno pomocí renovačních
přípravků i o vnitřní plastové
díly karoserie.

Foto: internet
V proceduře nechybí ani očištění
oken speciálním přípravkem, po
kterém na okně nezůstane ani
šmouha. Trpí-li auto poškozeným
lakem, tak i to je možné napravit.
Zkrátka auto bude jako nové.
Z menších dárků do auta pak jistě

potěší nanopodložka. Ta zabrání
šmátrání při jízdě v kapsách, přihrádkách a podobně. Jednoduše
ji umístíte na přístrojovou desku a
tam už se udrží vše potřebné, jako
mobil, klíče, brýle, mince, lístky
na parkování atd. Podložka totiž

funguje na principu nanovláken,
která k sobě bez použití lepidla
nebo magnetu přisají vše, i ty nejhladší předměty. Stejně dobrým a
užitečným dárkem je handsfree,
tím snad obdarovanému zabráníte telefonování za jízdy.

I když, také tohle řidiče ruší a odvádí pozornost, ale pořád méně,
než když si řidič drží telefon
u ucha. Někteří pánové jako dárek určitě ocení i kvalitní autokosmetiku, koberečky, potahy na
sedadla, a to i vyhřívaná, ozdobené hlavice řadicí páky, autonabíječku, navigaci nebo autokameru
či je na trhu spousta zajímavých,
ať už všedních nebo nevšedních
knih o autech.
Dobrý dárkem je i škola smyku.
Hlavně bojácnější ženy, ale i někteří muži se tak mohou zbavit
obav před jízdou v zimě. Nově
jsou teď v nabídce i školy úsporné jízdy. Stejně jako u školy smyku je možné použít vlastní auto
nebo vám bude zapůjčené. Výletníky potěší nosič na kola, lyže,
střešní box. Milovníky značek
pak na srdci zahřejí všemožné
výrobky nesoucí jejich oblíbené logo. Ferrari, Lamborghini,
Porsche, Alfa Romeo atd. nabízí
spoustu hezkých, praktických
i nepraktických věciček. Od zboží
do aut přes oblečení, přívěsky, až
po šperky, hodinky nebo repliky.

Několik tipů jak vybrat správnou autoškolu

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Jak vybrat správnou autoškolu? Je vhodné se rozhodovat
podle výše cen nebo snad na
základě reklamy či na doporučení známého? Jedno je
jisté, výběr autoškoly skutečně
není dobré podcenit. Pojďme
se tedy podívat, co by vás, jako
potenciálního zákazníka autoškoly mělo zajímat a dle čeho
se při výběru rozhodnout...
Sebelepší cenová nabídka, propracovaná reklama či leták vám
kvalitní autoškolu nezajistí.
Ovšem nejlepší reklamou a vlastně i vodítkem pro nerozhodného
je doporučení od známých, kteří
nedávno absolvovali autoškolu
a zkoušky k získání řidičského
oprávnění. Právě oni nám nejlépe

a nejpřesněji řeknou, jaká byla
úroveň výuky a instruktorů, celkový přístup i jednání, a zda autoškola splnila všechny původně
sjednané služby. Pozor bychom
si ale měli dát na známé, kteří
zkoušky v autoškole skládali
na více pokusů. Jejich názor
může být značně ovlivněn
vlastním nezdarem...
Zásadním pravidlem při výběru
autoškoly je osobní seznámenía
navštívení hlavního sídla. Tak se
nejlépe sami přesvědčíme o podmínkách výuky, vozovém parku
a o přibližné úrovni instruktora.
Jako zákazníci bychom měli
dát na první dojem. Pokud tedy
budeme osobně komunikovat
s autoškolou, je dobré se řád-

Máte STRACH z autoškoly?

Strach z řízení, ale právě i z absolvování autoškoly mají nejvíce ženy.
Muži většinou trpí pouze obavami,
které poměrně rychle zmizí, ale
ženy postihuje přímo strach a úzkosti. Ať už se jedná o muže či ženu,
v autoškole není třeba se něčeho
obávat, ba naopak. Je to místo, kde
si můžeme dovolit chybovat.
Hlavní problém však většinou bývá
v tom, že namísto řízení, myslíme na své strachy. Uvnitř jakoby
pociťujeme, že nás něco svíjí, bojíme se, neustále myslíme stylem
„co když...“, čímž výrazně trpí
naše soustředění. Pak s nejvyšší
pravděpodobností chybu uděláme,
která nás ale zase jen ukotví
v obavách a úzkostech.
INZERCE

Následně se už jen pohybujeme
v jakémsi bludném kruhu. Pokud nás
napadnou neblahé myšlenky související s řízením v autoškole, je důležité
si několik věcí uvědomit. V první
řadě si musíme zapamatovat, že do
autoškoly jsme se přišli učit řídit,
tudíž máme právo dělat chyby. Navíc
s takovým luxusem, že za ně nejsme
ani „zodpovědní“.
Co tedy můžeme zkazit? Můžeme
nabourat či odřít auto. Nic se přeci
neděje. Auto je pojištěné a nebyli
byste první ani poslední, komu se
něco podobného přihodilo. Co dále?
Může nám chcípnout motor, tohle
se ale občas stane každému. A co by
nás ještě mohlo tížit? Bouračka? Tak
bouračce má zabránit instruktor. Takže

se není čeho bát. Jste v autoškole, tedy
ve škole, kde se učíte řídit, a jak je nám
všem jistě známo, učení bez chyb snad
ani není možné. Takže se není opravdu čeho obávat. Podstatné také je, do
autoškoly chodit odpočatý. Pokud
do autoškoly běžíme s vyplazeným
jazykem z celodenní šichty v práci,
vězte, že soustředění ani psychice to
zrovna nepřidá. Stejně tak je důležité,
najít v řízení jistou zálibu. Není
vhodné do vozidla sedat otrávený
z toho, že budeme muset řídit či ještě
hůře s odporem. V tomto případě je
vhodnější a bezpečnější vyhledat jiný
způsob dopravy. Dobrý řidič by měl
mít k řízení pozitivní vztah, nemusí
být zrovna přemotivovaný, ale mít
z řízení střídmou radost.

ně poptat, co všechno nás čeká
a co kurz zahrnuje. Samozřejmou by měla být otázka na vybavení autoškoly, tedy na typ
vozidel, poskytnutí výukových
materiálů, trenažéry apod. Dále
také na možnost splátek, zda
jsou případně nějaké dodatečné
poplatky, jaká je délka kurzu
a podobně.
Kurzy obvykle trvají dva až tři
měsíce. Zapomenout nesmíme
ani na průběh učebního plánu.
Vyučovací hodina by ve všech
autoškolách měla trvat pětačtyřicet minut. V jednom dni můžeme absolvovat dvě učební
hodiny. Základní výuka samozřejmě zahrnuje teoretickou
část o provozu vozidla, také

To rozhodně ne. Špatné počasí nemusí zaskočit jen řidičky a nováčky,
ale koneckonců i zkušené řidiče. Není
přece nic špatného na tom, vyzkoušet
si, jak se vozidlo chová nejen na
sněhu, ale i na mokré vozovce. Tímto
získáme nejen cenné zkušenosti, ale
především více jistoty!
Jezdit autem na sněhu či na mokré vozovce není mnohdy zrovna nic snadného, a to jak pro ženy, tak i pro muže.
Právě kurzy bezpečné jízdy vás naučí,
jak předejít kritickým situacím, a když
už se do nějaké takové dostaneme, tak
jak ji úspěšně zvládnout. Rozhodně
nemůžeme spoléhat na to, že máme
auto přeplněné tou nejlepší elektronikou, která zvládne nepříjemné situace za
nás. Proto je na místě absolvovat školu
smyků, tedy kurz bezpečné jízdy, kde
máme zaručenou plnou péči a školení
od specializovaných instruktorů.
Instruktoři se snaží kritické momenty
ve vozidle opakovat tak dlouho, dokud je nebudeme zvládat s velkým
přehledem.
Instruktor
důkladně
kontroluje provedení jednotlivých
nácvikových prvků, pokud je něco
provedeno špatně, instruktor se snaží
o okamžité vysvětlení a nápravu. Instruktor je u vás zkrátka proto, aby vám
co nejefektivněji pomohl k budoucí,

předpisy, zdravotnickou přípravu a bezpečnost jízdy. Celkem by měla trvat čtyřiatřicet
vyučovacích hodin.
Další částí učebního plánu je
praktická výuka ve vozidle,
s tím spojená výuka na cvičišti,
praktická údržba vozidla, zdravotní příprava a samozřejmě
jízda v běžném silničním provozu. Celkem tedy šestatřicet
vyučovacích hodin. Při každé
hodině by měl instruktor zapsat
do průkazu žadatele absolvovanou výuku a její délku trvání.
Pokud nemáte zrovna čas na
osobní obíhání autoškol a ani
známého, který v poslední době
dělal zkoušky na řidičský průkaz, nechte si poradit na inter-

netu. Dnes již mají autoškoly
diskuze, ve kterých si uchazeči
a absolventi vyměňují názory,
zážitky i zkušenosti s jednotlivými instruktory a školami.
Jestliže jste si ani tak nevybrali, nevadí. Je nutné pamatovat
na to, že ze zvolené autoškoly
můžete kdykoliv přestoupit do
jiné, a to i během započatého
výcviku, ale i po neúspěšném
provedení první zkoušky. Z tohoto důvodu je ale lepší platit
školné postupně. V případě, že
odejdete po první či druhé splátce, neproděláte alespoň celou
částku, která není zrovna nízká.
Rozmezí cen autoškol se pohybuje od sedmi a půl do třinácti
tisíc korun.

Foto: internet
co nejbezpečnější jízdě. Vyzkoušíte si
chování vozidla v různých rychlostech
a situacích, také, co dělat když auto
zatáčí víc než by mělo, či naopak, co
dělat když auto nezatáčí.
Zvládnutí smyku je základní dovednost, kterou ale mnoho řidičů tak
úplně meovládá. Škola smyků tak
začíná teoretickým výcvikem. V této
části kurzu se ukazuje, připomíná a cvičí,
zásady řízení, předvídání, dále vše, coby
měl každý řidič o svém vozidle vědět,
také jak vozidlo reaguje ve výjimečných
situacích, ale řeší se i dopravní nehody a
krizové situace. Část výuky je i věnována
opakování fyziky, tedy působení
odstředivé síly na vozidlo, reakční a brzdné dráhy, vliv nákladu na vlastnosti vozidla atd. Teoretická část bývá většinou

doplněna krátkými instruktážními filmy.
Praktická část výcviku se pak
soustřeďuje na trénink řešení jednotlivých krizových situací ve špatných
klimatických podmínkách. To se
provádí na speciálně upraveném
kluzném povrchu. Dále se provádí
nácvik modelových situací a jednotlivé
nácvikové prvky, také přenášení váhy,
přetáčivý a nedotáčivý smyk, vyhýbající manévry a schopnosti. U kurzu
vás mohou sledovat vaši příbuzní či
přátelé, můžete s sebou mít dokonce
i spolujezdce. Školu smyků je vhodné
navštívit nejen v zimě, ale po celý rok.
Počasí nás totiž může zaskočit i v létě.
Účastníci kurzu většinou závěrem
obdrží osvědčení absolventa o kurzu
bezpečné jízdy tedy školy smyků.

INZERCE

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014

INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Turisté vyra
vyrazí
zíí smě
směr
měr
ě Bo
Bouzovv
Smržice/bal - Klub českých
turistů Smržice pořádá v sobotu 8. března svoji první akci
v roce 2014, zájezd za turistikou
v okolí Loštic a Bouzova. Turisté
vyrazí na naučnou stezku Lišky
Bystroušky dlouhou čtyřiadvacet
kilometrů vedoucí z Loštic přes
Bouzov, Bezděkov a Svinov zpět
do Loštic.Akci zakončí v Kavárně
a galerii Lišky Bystroušky, která
bude rezervována pouze pro ně.

Konický úřad ocenil
ministr Pecina
Konice/mls - Ministerstvo vnitra
České republiky v čele s ministrem Martinem Pecinou ocenilo
v polovině února městský úřad
v Konici. Cenu si konická radnice vysloužila díky zavedení
modelu CAF tedy systému pro
zlepšování služeb ve veřejném
sektoru. Konice se k uvedenému
modelu připojila před několika
lety, oceněna byla v této souvislosti už i v minulosti.

V Protivanově budou soutěžit
s Ferdou Mravencem
Protivanov/mls - Knihovna v
Protivanově vyhlašuje čtenářskovýtvarnou soutěž pro děti „Ferda Mravenec a jeho přátelé“.
Úkolem je přečíst knížku Ferda
Mravenec od spisovatele Ondřeje
Sekory, od jehož narození letos
uplynulo 115 let a pak namalovat
či jinak ztvárnit hrdiny knížky.
Soutěž trvá do konce března, na
výherce čekají ceny.

INZERCE

Večerník dostal avízo: kdo stojí za „násilím“ vůči chráněnému zvířeti?

BOBRŮM Z ČELECHOVIC NĚKDO PONIČIL HRÁZ
Na Romži se objevila vydra i ledňáček. Život tu však stále ohrožují splašky

Bobři to u nás nemají vůbec lehké! Párek
nepřehlédnutelných hlodavců se asi před půl rokem
přestěhoval do Čelechovic na Hané, kde jim však
poklidný život komplikují místní vandalové. Například
na konci uplynulého týdne někdo poničil pracně vybudovanou hráz tohoto zákonem chráněného zvířěte.
Bobři přitom nejsou jediným vzácným druhem, který
se k nám po mnoha letech vrátil. Stále však platí, že
největším nepřítelem přírody jsou neukáznění lidé...
Prostějovsko/mls

sal v pátek Večerníku znalec
a milovník přírody Jiří Eliáš.
Pokud bude mít bobří pár
u Čelechovic dostatek klidu,
možná se mu podaří na svět
přivést i mladé. Přitom tento
živočišný druh se na Hané ve
větším počtu vyskytoval naposledy tak před přibližně dvěma sty
lety. O jejich současné přítomnosti
u Čelechovic svědčí nejen hráz,
ale i typicky okousané stromy.
„Dalo se bohužel očekávat, že
život bobrů v tak těsné blízkosti lidských obydlí nebude bez
problémů,“ povzdechl si Eliáš.

U rybníčků na Českém potoce
za cukrovarem v Čelechovicích
na Hané se usadil bobří pár.
Dostal se sem z řeky Moravy
přes Valovou, přičemž musel
putovat přes Držovice i Smržice.
Vzácní a zákonem chránění
obyvatelé to však nemají na
Prostějovsku vůbec jednoduché.
„Dnes odpoledne jsem se zajel
opět podívat k cukrovarským
rybníkům u Čelechovic na Hané
a čekalo mě nemilé překvapení.
Je to nepochopitelné, ale někdo
úmyslně porušil bobří hráz! Musel tak učinit relativně nedávno,
Historicky první vydra
protože podle všech bobřích
na Romži
pravidel by tito neobyčejně
pracovití chlapíci hráz během Ekolog nás upozornil na výskyt
jedné noci opět opravili,“ nap- dalších vzácných živočišných

druhů. „Bydlím v Lutotíně
a nedávno jsem tu vyfotografoval krásně zbarveného ledňáčka,
který se sem vrátil po několika
letech. Opravdovou kuriozitou
je pak výskyt velmi vzácné vydry
říční, která na naše území ani
historicky nepatří. Musela tu
být někým vysazena. Osobně
jsem ji neviděl, objevil jsem však
jasné důkazy, že žije v povodí
Romže. Její teritorium je až třicet
kilometrů. Dle mého soudu jde
o úsek přibližně od Běláku až po
Prostějov. Předpokládám, že ani
vydra u nás nebude mít právě
snadný život. Má totiž velkou
spotřebu ryb, čímž působí značné
škody rybářům,“ upozornil Jiří
Eliáš.

Život v řece stále ničí splašky
Milovníkovi přírody dělá vrásky
na čele chování některých lidí.
„Jak jsem si zjistil, v povodí
Romže žije přibližně deset tisíc
lidí. Po vybudování kanalizace
v Konici a Kostelci na Hané
se kvalita vody v řece výrazně
zlepšila. Na čističky odpadních
vod je nyní připojena přibližně
polovina lidí. Bohužel zbývá asi
dalších pět tisíc občanů, z nichž

Neklamné znamení. Takto byly v pátek ohlodány stromy v okolí Českého potoka v Čelechovicích. Bobři
tu však soužití s člověkem nebudou mít bohužel jednoduché.
Foto: Jiří Eliáš, čtenář Večerníku
odhadem asi jedna polovina
vypouští své žumpy do místní
kanalizace ústící do Romže,
nebo na přilehlé pozemky,“
zdůraznil dále Eliáš s tím, že do
řeky tak tečou splašky od asi
dvou a půl tisíc lidí, což je pro ni
obrovská zátěž!

Bacha na vysoké pokuty!
Život, který se tak pomalu vrací
do Romže i do jejích přítoků,
je tak neustále ohrožen. Tento
smutný fakt platí i přesto, že za
vypouštění splašků hrozí lidem
ze zákona pokuty od desíti tisíc až

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

„KRÁDEŽ STOLETÍ“ v Mostkovicích
Zmizelo šedesát vajec!

Mostkovice/mik - Vypátrat
a zavřít až zčerná! Zatím
neznámý zloduch navštívil
dům s pečovatelskou službou
v Mostkovicích a sebral zde
dvě plata vajec. Zřejmě neměl
co na večeři…

„Milovníkem vejcí bude asi
neznámý pachatel, který ve
čtvrtek sedmadvacátého února v dopoledních hodinách
přesně nezjištěným způsobem
vnikl do jednoho z bytů v
domě s pečovatelskou službou

v Mostkovicích a ukradl z něj
dvě plata s šedesáti kusy slepičích vajíček. Obyvateli bytu
způsobil škodu za stoosmdesát
korun,“ uvedla k neobvyklé
krádeži Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní
svobody. Pachateli chtivému vajec teď hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Plumlov/mik - Minulé pondělí krátce před půl jedenáctou
v noci došlo v plumlovské Bezručově ulici k dopravní nehodě.
Poté, co mladý řidič škodovky
pod vlivem alkoholu naboural
do stojícího auta, z místa nehody
hned ujel. Majitel auta ho však
donutil „vydat“ se policistům!
„Z prvotního šetření vyplývá, že
dvacetiletý řidič vozidla Škoda
Felicia, který jel od ulice Pod
Kostelem, ze zatím přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení
a narazil do vozidla Volkswagen
Jetta, které bylo zaparkované na
krajnici. Řidič s vozidlem však
z místa nehody ujel a zamířil na
ulici 9. května, což je ulice opodStřelený medvěd. Součástí každého správného masopustního průvodu ál,“ popsala Večerníku karambol
by měla být také střelba na medvěda. Toho se vždy podaří oživit až podá- Irena Urbánková, tisková mluvčí
ním patřičného množství kvalitního alkoholu.
Foto: Martin Zaoral Krajského ředitelství Policie ČR
Pivín
nepochybně
není Víceměřicích, Přemyslovicích, Olomouckého kraje.
zdaleka jedinou obcí, kde se Březsku, Slatinkách, Ptení, Další vývoj případu byl poměrtradici ostatků podařilo ob- Stínavě, Vícově, Brodku ně nezvyklý. „Čtyřiačtyřicetiletý
novit. Masopustní průvod byl u Prostějova, Nezamyslicích,
k vidění také například ve Určicích či Stražisku.

uživatel vozidla se ho vydal hledat
a na ulici 9. května vozidlo i s řidičem našel. Oba se pak po důrazné
domluvě uživatele na místo nehody vrátili a vyčkali do příjezdu policistů. Ti u mladého řidiče provedli dechovou zkoušku a naměřili mu
1,16 promile alkoholu v dechu,“
sdělila mluvčí krajské policie.
Podnapilý šofér se po poučení
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Hmotná škoda byla vyčíslena
na stopět tisíc korun. „Policisté
mladému muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. 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,“ dodala Urbánková s tím, že nehodu policisté
nadále šetří.

Koláčky a slivovice vylákaly ostatkové maškary V Plumlově boural opilý řidič a ujel
V Pivíně neohrožený hlemýžď zastavil traktoristu

Prostějovsko/mls - Masopust,
po hanácke ostatky. Celá řada
obcí na Prostějovsku uplynulou
sobotu žila bujarým veselím,
které je s tímto svátkem spojeno.
Už od dopoledních hodin se to v
obcích hemžilo pestrobarevnými
maškarami, které z nejrůznějších
koutů světa, hřbitovů, pohádek,
filmových trháků či zvěřinců vytáhla jedinečná vůně domácích
koláčků a slivovice. Právě jim
nejrůznější prapodivné existence
jen těžko odolávají.
Na to, jak se mají takové správné
ostatke pořádně oslavit, mají již
několik let patent v Pivíně. Ostatková zábava tu trvá vždy celé
čtyři dny. Právo slavit ostatke si
přitom Pivínští v šedesátých letech
minulého století ukradli z nedalekých Vřesovic. Od té doby si tu
dřevěnou hůl ozdobenou sukněmi s
vyšíváním a pentlemi velice pečlivě

střeží. Po roce ji opět vytáhli při
tradičním sobotním průvodu.
„Letošní ostatke jsou výjimečné
hlavně neobyčejně teplým počasím.
Už jsme se párkrát potýkali se
sněhovou vánici, ale zatím se nám
nikdy nestalo, aby průvod maškar
potkal traktor jedoucí na pole,”
srovnal Jiří Vrba, principál divadelní společnosti Větřák, která má
na zdařilém pořádání pivínských
ostatků lví podíl. Setkání maškar
s místním zemědělcem se v Pivíně
neobešlo bez legrace. Obřímu
traktoru značky John Deer se totiž
přímo do cesty postavil neohrožený
hlemýžď. Netrpělivý traktorista,
který chtěl využít teplého počasí
a zahájit tak sezónu s patřičným
předstihem, musel ještě chvíli
počkat. Hlemýžď šinoucí si to přes
cestu totiž vůbec nikam nespěchal...
Kromě statečného šneka Pivínem
v sobotu prošli mimo jiné také

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

medvěd, žába, tygr, viking, gejša či
třeba Střihoruký Edward. Doprovodili je pak živí muzikanti. „V uplynulých letech jsme si k nám zvali
i kapely odjinud, tentokrát jsme
vsadili na naše osvědčené domácí
muzikanty,” zmínil se Jiří Vrba.
Průvodem však zábava v Pivíně
rozhodně neskončila. Večer se
místní mohli bavit společně
s panem stárkem a paní stárkovou
při humorném ohlédnutí za událostmi, které se ve vesnici, státě i na
zeměkouli za uplynulý rok udály.
Chybět nemohli ani strážci práva
neboli kopaři, kteří na pokyn pana
písaře vypláceli všechny provinilce
proti ostatkovému právu. Na zadek
tak dostal třeba i ten, kdo málo pil
či nezpíval. Ostatke v Pivíně o víkendu neskončily, budou pokračovat
až do úterní půlnoci, kdy budou
zakončeny pohřbem basy coby
symbolu nezřízeného veselí.

jak se ostatke slavily po celém regionu...

do desíti milionů korun. „Většina
občanů to však ani po třinácti
letech neví. Je to proto, že nedostávají potřebné informace od
místních obecních úřadů. Svůj díl
viny má i nečinnost odpovědných
orgánů, kam mimo jiné patří
i OŽP Prostějov,“ uzavřel Jiří Eliáš.

Do výběrového řízení se přihlásila jediná zájemkyně...

Pod drobnohledem. Na pondělní jednání devítičlenného obecního zastupitelstva byla zvědavá asi padesátka místních občanů.
Foto: Martin Zaoral
na pronájem restaurace nakonec přihlásila.
A nikdo další jí nekonkuroval...
O výši nájmu uplynulé pondělí 24. února
jednalo stražiské zastupitelstvo. „Myslím,
že bychom ´Osmu´ měli zachovat pro občany. Sednout si totiž do druhé hospody, která funguje pár metrů od ní, je téměř životu
nebezpečné. Pak je tu ještě hostinec v Malenách, který bych s Osmou nesrovnával,
protože je výrazně větší. Navíc pokud by-

Představujeme regionální podnikatele...

Stolařství
Karla Koláře najdete
v Přemyslovicích
Pr/Přemyslovice - V rámci
regionů představujeme rodinnou firmu stolařství Karel
Kolář, sídlící v Přemyslovicích. Pouze díky lásce ke dřevu se řemeslo v této rodinné
firmě, která byla založena již
v roce 1969, udrželo dodnes.
Kvalita výrobků je zaručena
výrobou z masivního dřeva, lamina, podýhované dřevotřísky,
nebo z biodesky. Návrhy řešení interiéru či exteriéru jsou
zpracovávány dle požadavků
klienta. Když se snoubí tradice
s dlouholetými zkušenostmi,

hotové dílo pozitivně rozzáří svou novotou, ale i zaujme
nejen důmyslným využitím
jakéhokoli prostoru. Splnění
náročných požadavků klienta
dělá z tohoto stolařství mistra ve svém oboru. Ať si již
vyberete kuchyň na zakázku,
vestavěnou skříň či potřebujete menší kusy nábytku, jako
jsou židle, nebo stoly, obraťte
se na stolařství Karel Kolář,
kde vám rádi poradí s výběrem
druhu dřeva, povrchové úpravy
a vnitřního uspořádání, s nímž
mají bohaté zkušenosti.

INZERCE

chom Osmu zavřeli, přibyl by na Stražisku
další nezaměstnaný,“ vyjádřil se při jednání
zastupitel Crhonek, který navrhl symbolický nájem jednu korunu za měsíc. Smlouvu pak doporučil doplnit o podmínku
o možném budoucím navýšení této částky. Pro tento návrh následně zvedla ruku
jasná většina zastupitelů Stražiska, zdrželi se pouze dva z nich.
Starosta Jaroslav Kröner totiž navrhoval
nájem ve výši pět set korun a Radomír Krč
chtěl dvojnásobek této částky. Oba však
byli přehlasováni. První z nich zachování
´Osmy´ na Stražisku přivítal. „Každý si
o tom může myslet své, ale hospoda patří
k životu obce,“ vyjádřil se Jaroslav Kröner.
Druhý jmenovaný po jednání zastupitelstva netajil jistou rozladěnost. „Hospoda je
jen jednou z řady věcí. Na Stražisku panuje
kult osobnosti. Pokud si dovolíte mít jiný
názor, než má náš pan starosta, dočkáte se
pouze urážek. Budete-li chtít vědět, proč to
má být tak, jak chce on, setkáte se s velkou
neochotou,“ shrnul své námitky Radomír
Krč, který je zároveň starostou místního
hasičského sboru.

šoféra pod vlivem ALKOHOLU
Přemyslovice/mik - Řada přistižených opilců za volantem nemá
konce. Ve čtvrtek 27. února odpoledne přistihli prostějovští policisté dalšího řidiče pod vlivem
alkoholu.
„Krátce po půl třetí odpoledne
kontrolovali v Přemyslovicích vozidlo Citroën Xara. U třicetiletého
řidiče provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní, a naměřili mu
2,93 promile alkoholu v dechu.
Po poučení se odmítl podrobit

Stražisko skutečně pronajalo hospodu za korunu
Stražisko/mls - Pronájem zavedené hospůdky za symbolickou sumu? Po lákavé nabídce, o níž Večerník informoval
v předminulém vydání, na Stražisku
téměř nikdo neskočil. Do výběrového
řízení na pronájem restaurace „Osma“
se nakonec přihlásila jediná zájemkyně,
která i dle všeobecného očekávání uspěla. Zastupitelstvo obce minulé pondělí
odhlasovalo, že po ní nebude chtít nájem
vyšší než korunu měsíčně!
Restaurace „Osma“ vznikla na Stražisku v
prostorách bývalé masny. Vejde se do ní odhadem kolem dvaceti hostů. Za loňský rok
prodělala a obec na ni musela z rozpočtu
doplácet. Zastupitelstvo se ji tedy rozhodlo
pronajmout. A nabídlo ji bývalé zaměstnankyni, která v hospodě do té doby pracovala
jako obsluha. Ze zápisu vyplynulo, že teprve pokud by odmítla, byli by osloveni
další zájemci. Tímto ale zastupitelstvo
Stražiska v čele se starostou jednoznačně porušilo zákon o obcích. O důvodech,
proč zvolilo takový postup, se po vsi živě
spekulovalo. Bývalá provozní restaurace
Lenka Popelková se do výběrového řízení

V Přemyslovicích chytili dalšího

V Pivíně. Do tradiční bašty ostatkového veselí letos zaví- Ve Stínavě. V malé obci do průvodu vyrazilo hned čty- Ve Vícově. Masopustní průvod prošel také k Vícovem,
tal kromě spousty masek i Střihoruký Edward.
řiadvacet masek, mezi nimiž nechyběli ani upír, Obelix, kde byli k vidění i Pat s Matem, Mexičan či tučňák.
Foto: Martin Zaoral Hurvínek, krabice a další.
Foto: Helena Frýdová
Foto: Jana Rozsívalová

V Konici vyhořela dřevěná chatka Pěnčínem projížděl opilý
Konice/mik - Minulé úterý vyjížděly
jednotky dobrovolných i profesionálních
hasičů z Konice za pomoci dobrovolníků
z Přemyslovic a Hvozdu k požáru dřevěné chatky v Konici.
„Intenzivní plameny pozorovatelné již z
větší dálky po chvíli zcela poničily dřevěnou
větší chatku o rozměrech šest krát osm metrů. Hasičům se přibližně po půlhodině podařilo nebezpečnému šíření plamenů zabránit
a v následující hodině pokračovali v dohašoPříčina je jasná. K požáru v chatě došlo díky vadnému komínovému tělesu od kavání a vynášení požárem zasaženého vybamen.
Foto: HZS Olomouckého kraje
vení,“ sdělila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
místě vyloučena, vše se obešlo bez zranění. po požáru je odhadována na částku do paJak dodala, možná přítomnost osob uvnitř „Podle provedeného šetření požár způsobila desáti tisíc korun,“ řekla mluvčí krajských
objektu byla po zjištění stavu a situace na špatná instalace komínového tělesa, škoda hasičů.

Pěnčín/mik - Být ovlivněn alkoholem a
sednout za volant? Nemyslitelné! O tom, že
něco podobného se nevyplácí, se v pondělí
24. února přesvědčil řidič v Pěnčíně poté,
co ho zastavila policejní hlídka.
„Minulé pondělí krátce po druhé hodině
odpoledne byl v Pěnčíně kontrolován
padesátiletý řidič vozidla Škoda. Policisté
u něho provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, kdy mu naměřili 0,86 promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Řidič
je nyní podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“
informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

pokračuje nový seriál - ROZHOVORY S OPOZIčNÍMI ZASTUPITELI
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již v šesti číslech lipovský zastupitel Koudelka, R. Krč ze Stražiska, držovický Tentokrát využila práva reakce lipovská zastupitelka
Večerníku, dostali po starostech jednotlivých obcí prostor i J. Martinek, J.Zatloukal z Němčic nad Hanou i M. Otruba Martina Karkošková. další zájemci z řad zástupců opozijejich opoziční zastupitelé. K dění ve své obci již promluvili z Plumlova, naposledy dostal slovo Jakub Haluza z Výšovic. ce, se mohou sami ozvat na e-mail: vecernik@pv.cz.

Vyjádření zastupitelky k článku „Současné vedení rozděluje obec“
uveřejněném v Prostějovském Večerníku dne 20.1.2014
Vážení čtenáři,
jmenuji se Martina Karkošková,
jsem zastupitelkou v obci Lipová
již osmým rokem, pět let jsem
také v obci starostovala. Původně
jsem nechtěla nijak reagovat,
ale minimálně mi přijde nefér
obviňovat starostu a místostarostu z
opakovaných lží a to v regionálním
tisku. Já tato vyjádření považuji za
osobní nevraživost pana zastupitele vůči starostovi a místostarostovi. Sama mám několik velmi
špatných osobních zkušeností
s opozičním zastupitelem Koudelkou a cítím tak potřebu se vyjádřit
k článku s názvem „Současné vedení rozděluje obec“, jak se dom-

nívá pan Koudelka. Ptám se: A jak
na to přišel?
Zde jsou mé konkrétní připomínky
k inkriminovanému rozhovoru:
Pan Koudelka obhajuje svoji
nečinnost v obecním zastupitelstvu. Několikrát jsem byla sama
svědkem toho, že se nezúčastnil
jednání zastupitelstva a ani
nepovažoval za nutné se řádně omluvit. Když už se mu ale podařilo
na schůzi dorazit, zcela standardně
nehlasoval. Ani pro, ani proti, ani
se nezdržel hlasování. Za dobu
spolupráce s panem Koudelkou
si nevzpomínám, že by navrhl
konkrétní zlepšení života našich
spoluobčanů, nepřinesl nikdy

žádnou dotační příležitost, nepřišel
nikdy s návrhem, že za obec Lipovou vyjedná cokoliv ve prospěch
jejích obyvatel. Ptám se tedy, čím
přispěl pan zastupitel ke zlepšení
života v naší obci?
Dále se pan opoziční zastupitel
Koudelka zmiňuje o tom, že obec
Lipová nečerpá žádné dotace,
pouze z Olomouckého kraje. Už
jen fakt, že za dobu čtyř let svého
působení v obecním zastupitelstvu
zaměňuje pojmy Krajský úřad
a Olomoucký kraj, svědčí o tom,
že si stále nestihl osvojit základní
problematiku této oblasti. Opět si
dovolím jeho tvrzení vyvrátit fakty. Obec Lipová jen za rok 2013

obdržela dotace z Operačního
programu Životní prostředí
a z Evropského sociálního fondu.
To, že opoziční zastupitel neviděl
žádnou smlouvu, je mi velmi líto,
protože všechna dokumentace
k výběrovým řízením, včetně
smluv je, pro všechny zastupitele
i občany, umístěna na www.profilzadavatele.cz tak, jak nám to
ukládá zákon.
K urážkám jeho rodinných
příslušníků v Obecních listech
mohu sdělit pouze fakt, že v roce
2013 jsme ukončili pracovní poměr
s manželkou tohoto opozičního zastupitele. Pracovala pro obec Lipovou jako hospodářka.

V neposlední řadě se pan Koudelka
zmiňuje o obecních spolcích. Jediný
spolek, se kterým se obec Lipová
již sedm let nedokáže dohodnout,
je Sportovní klub Lipová. A nebude
jistě žádným překvapením, když zde
zmíním fakt, že pan opoziční zastupitel je členem výboru tohoto spolku.
Předpokládám ale, že článek není
dílem Sportovního klubu Lipová,
nýbrž článkem jednotlivce, který v
tomto případě nezastupuje ani blaho
občanů, ani obecní zájem. Položila
bych na závěr jen jednu otázku. Cítí
se tedy občané Lipové být skutečně
rozdělováni vedením obce?!
Martina Karkošková
zastupitelka obce Lipová

lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že chlapík 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.

Došlo na naši adresu...

Masopust rozjařil
i Domov „Na zámku“
Nezamyslice/red - Stejně
jako v předchozích letech
uspořádali obyvatelé Domova
„Na Zámku“ v Nezamyslicích
i tentokrát masopustní rej
masek. Večerník má pro vás
krátkou reportážní zprávu.
Masopust v Nezamyslicích
probíhal ve znamení zábavy
a tance. Pro všechny účastníky
bylo připraveno pohoštění, které
k masopustu neodmyslitelně
patří. Jak je již tradicí, Masopust
neboli ostatky skončí popeleční
středou. Od ní pak začíná
čtyřicetidenní období půstu,
jenž potrvá až do Velikonoc.
INZERCE

Strašidelný mlynář. Z některých
masek, které se objevily v Nezamyslicích, šly skutečně obavy...
Foto: archív čtenáře Večerníku

Kultura v Prostějově a okolí...

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014

nejvýznamnější kulturní událost

Čvančarová zaplatila

“
T
S
O
N
Ž
Ě
N
A
Z
„CENU

Inscenaci „Cena za něžnost“ inspirovanou stejnojmenným filmem z roku 1983 mělo prostějovské
publikum možnost zhlédnout ve středu 26. února. Šlo nesporně o zajímavou látku, vždyť filmová předloha získala celkem pět Oscarů, mezi
nimiž byly i ty za scénář a za nejlepší film. Během
dvou hodin hra sleduje vývoj vztahu mezi matkou
a dcerou v průběhu dlouhých třiceti let. V hlavních
roli dcery Emmy se představila populární herečka
Jitka Čvančarová. Její matku Auroru skvěle zahrála Jana Janěková.

Foto: archiv divadla Palace Praha

jemném tempu a v komediálním
duchu. Do děje zde také vstupuje
bývalý astronaut, opilec a sukničkář Garrett, který se stane milencem jinak velmi upjaté Aurory
a kterého skvělým způsobem
ztvárnil Alexej Pyško.
V druhé půli však nastane dějový
zvrat. Emma onemocní rakovinou a vztah dvou žen se změní.
Věčně nespokojená matka si
v zoufalé situaci uvědomí, jak
moc dceru miluje. Ta ovšem
vzápětí umírá. Komediální ráz
inscenace tak volně přejde do melodramatické roviny.
„Film jsem neviděl, proto jsem
s napětím čekal, co se stane. První
polovina byla velmi vtipná, užíval

jsem si výborné herecké výkony
hlavních představitelů a nechal se
tak trošku splést, že to bude taková pohoda až do konce. Proto mě
velmi překvapilo, k jakému zvratu nakonec došlo. A dokonce mě
to dojalo. Vždyť tohle se může
stát každému z nás,“ nechal se
slyšet divák Milan. A stejně spokojení byli zřejmě i ostatní diváci,
na závěr zněl hledištěm dlouhý
potlesk a herci se přišli děkovat
několikrát.
Divadlo Palace se do Prostějova vrátí hned tento týden ve
středu. Představí zde hru Tři
verze života s Davidem Prachařem a Lindou Rybovou
v hlavních rolích.

Prostějov/pav
Jako kdybych před sebou viděl
vlastní osud. Tato myšlenka jistě
proběhla hlavou většiny přítomných diváků. Jak těžké je někdy
najít cestu i k člověku, který je
vám nejbližší. Často ji hledáte
celý život, a když ji najdete, je
už pozdě. Tak by se dalo shrnout hlavní poselství hry, jejímž
základním motivem je komplikovaný vztah matky s dcerou.
Emma těžko snáší autoritativní
postoj matky a snahu kontrolovat
i řídit její život. Často tak reaguje
zbytečnou vzpourou a dochází
k žabomyším konfliktům.
První polovina hry plyne v pří-

Studenti ZUŠ složili svými

kresbami hold stáří

Prostějov/peh - Pokud jste někdy zkoušeli nakreslit portrét
podle živého modelu, jistě víte,
že to není nic jednoduchého.
Své o tom mohou vyprávět
žáci prostějovské ZUŠ, kteří
si práci profesionálních portrétistů mohli díky vstřícnému
přístupu vedoucích pracovníků centra sociálních služeb
a především tamějších seniorů
vyzkoušet.
V průběhu tří listopadových podvečerů vytvořilo celkem čtyřicet
dětí kolekci podobizen, za které
by se nemuseli stydět ani kreslíři z Karlova mostu. Portréty se
líbily natolik, že se vedení CSSP
rozhodlo v pondělí 24. února
uspořádat vernisáž, na kterou
byli pozváni i mladí výtvarníci.
Ti se tak mohli znovu s odstupem
několika měsíců setkat se svými
modely, kteří je přivítali milými úsměvy a navrch skvělými,
čerstvě upečenými vanilkovými
rohlíčky.
„Stolečky s pohoštěním jsme připravili tak, aby si každý mladý
výtvarník mohl přisednout na pár
slov k těm, které maloval. Chtěli
jsme tímto setkáním poděkovat
všem šikovným portrétistům, “
konstatovala s úsměvem ředitelka
CSSP Markéta Čožíková, která
prozradila, že kolekci portrétů in-

Jako by si z oka vypadli. Posuďte sami, jak šikovní jsou mladí kreslíři
ze Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose. Foto: Hana Palacká
stalovaných v prostorách domova
pro seniory obdivují bez výjimky
všichni návštěvníci.
Sedět modelem seniorům očividně nevadilo, právě naopak:
„Klienti, kteří se projektu chtěli
účastnit, byli tou myšlenkou hned
od počátku nadšení, a výsledky,
jak vidíte, stály za to,“ uvedla dále
ředitelka a její slova potvrzuje
i sedmaosmdesátiletá Alena Slavotínková: „Ten den jsem měla
zrovna čerstvou trvalou a mladému výtvarníkovi se nejprve nedařilo to přesně trefit, nakonec se
ale povedlo,“ směje se sympatická
seniorka. „Tužku si může koupit
každý, ale něco hezkého nakreslit,
to každý nedovede,“ míní Standa

Pukl i bývalá lékařka Marta Nedvědová, která zavzpomínala na
své vlastní zkušenosti s kresbou
portrétů. „Bylo nádherné sledovat, jak i ti z našich studentů, které zdánlivě nic nerozhází, mají
červené oči z těch všech životních příběhů, jenž na sebe senioři
v průběhu sezení prozradili,“ líčí
silné zážitky z výtvarných večerů
učitelka ZUŠ Vl. Ambrose Hana
Palacká.
Tyto zážitky se mladým výtvarníků podařilo promítnout
i do výsledných portrétů, které
budete moci vbrzku ocenit i vy,
pokud zavítáte do foyeru prostějovské nemocnice, kam bude
mozaika podobizen zapůjčena.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Dobrý ročník 2014
Igráček jako umění
Do kultury v širším slova smyslu jistě patří i některé věci, které
bychom možná neoznačili za
umění. To dobře dokazuje skvělá výstava prostějovská muzea,
která do Špalíčku přivedla putovní akci s názvem Fenomén
Igráček. Legendární hračka si
výstavu zaslouží stejně jako
každý originální nápad, který
se povede realizovat. Moc ráda
jsem si ve Špalíčku zavzpomínala na dobu svého dětství,
kdy byl Igráček supermoderní
hračkou a jsem ráda, že zůstal
oblíbený dodnes.

Zmizelý Prostějovan
Velmi se povedla také další
muzejní akce (tentokrát v hlavní budově), kterou představuje

souborná výstava díla původem
prostějovského malíře Jana
Šafaříka, u jehož osobnosti zaujmou nejenom hodnotná díla,
ale také jeho zvláštní životní
osud. Jan Šafařík totiž na počátku dvacátého století ze dne
na den zmizel a už se po něm
ani po jeho tvorbě nenašla žádná další stopa. Mne osobně se
navíc líbí autorem používaná
technika kvaš. Z fotografických
počinů letošního února nemohu
opomenout výstavu v Národním domě, kde své netradiční
snímky Prostějova představuje
Jiří Peka pod záštitou Spolku
prostějovských fotografů.

mem a nacismem v našem regionu. Výstava v rámci projektu
nyní probíhá na prostějovském
obchodním učilišti v Galerii
S. Když se podívám, co se teď
děje na východ od nás, znovu
si uvědomuji, že na naši historii
nemůžeme zapomenout a tento
projekt k tomu určitě pomáhá.
A na závěr připojím netradičně výzvu. Mladá a talentovaná
zpěvačka Veronika Vičarová se
probojovala již do semifinále
soutěže „Česko zpívá 2014“.
Šanci má i ve dvou doprovodných kláních této soutěže,
v nichž je možné hlasovat na
internetu nebo „esemeskou“.
Já jí určitě svůj hlas dám a budu
Stopy paměti
ráda, když se přidáte...
Moji podporu má také projekt
Milada Sokolová, radní
Stopy paměti, který mapuje a předsedkyně kulturní komise
osudy lidí postižených komunispři Radě města Prostějova

SMETÁNKA ZE ZÁHROBÍ si dala dostaveníčko v Apollu

Prostějov/pav - Na poslední
den měsíce února připadlo
konání druhého ročníku Hororového plesu. V hudebním
klubu Apollo 13 se shromáždilo
velké množství nejrůznějších
kreatur, příšer, oživlých mrtvol a upírů. Do skoku jim
v pátek 28. února zahrála kapela Klementův lazaret.
Pátečního večera nebylo žádnému smrtelníkovi radno pohybovat se v okolí známého
hudebního klubu na Barákově
ulici. Bylo tam totiž velmi
nebezpečno... Tu noc se totiž děly
věci mezi nebem a zemí. Při ponurém osvětlení červené zářivky
a za doprovodu děsivé skupiny
Klementův lazaret na tanečním
parketu předváděl divotvorné
taneční kreace oběšenec s mrtvou nevěstou, upíří Karkulka či
tajemný mnich. Ze speciálního

nápojového lístku si objednávali
Bloody Mary či Krvavá záda.
A že byla zábava vskutku hororová, dokazuje i hrůza, kterou
se příšery děsily sami mezi sebou navzájem. „Bojím se jít i na
záchod,“ svěřila se Večerníku
jedna z velmi elegantních, ale
evidentně nepříliš živých dam.
Zábava se rozproudila až
kolem půl desáté, kdy oblíbená
skupina konečně nastoupila
na pódium, a křepčilo se až
do rána. Různých monster
se na hororovém plese sešlo
skutečně velké množství. „Už
loni jsme byli s úspěchem akce
spokojeni. Ale Klementův lazaret táhne vždycky,“ potěšeně
Večerníku sdělil Míra Hasa,
provozovatel klubu a zároveň
člen kapely. Je tudíž jasné,
že strašidla už mají rezervaci
v Apollu i na příští rok...

Aspirant na ocenění. U některých masek byla vidět osobní invence a kreativita.
Foto: Pavla Vašková

3x foto: Pavla Vašková

Maskování. Některé hrůzostrašné obličeje Mrtvé nevěsty. Sněmu zemřelých panen vévo- Přátelé ze záhrobí. Na páteční akci dorazili
vznikaly až na místě...
dila Červená Karkulka s upířími sklony.
i staří známí ze hřbitova.

Hlavním masopustním hříšníkem se stal klokůň
Maleny/pav - Hospoda v Malenách se o uplynulém víkendu
stala epicentrem masopustního
veselí. Tradiční průvod si tu
uspořádali už před týdnem,
díky čemuž se s patřičným
odstupem i plným nasazením
mohli pustit do masopustní merendy. V jejím závěru pak za velikého žalu pochovali basu. Už v
sobotu tak v Malenách skončilo
období hodování i veselí a nastala doba půstu.
V Malenách masopustní rejdy
organizují už pátým rokem. „Letošní průvod začal bez problémů,
úžasně pokračoval a skončil hrozně,“ shrnul dění s vševědoucím
úsměvem stárek, který převzal
vládu nad obcí. V průběhu večera
pak za asistence kopařů chválil
i trestal všechny z celkem jednadvaceti účastníků průvodu.
Pochvaly se dostalo zejména nevěstě, která během chození od
stavení ke stavení dokonce porodila malého Zdeněčka. Na druhou
stranu pokárání si od velmi přísného stárka vysloužili téměř všichni.
Jako vůbec největší hříšník vynikl klokůň, což bylo prazvláštní
stvoření s tělem klokana a hlavou
koně. Klokůň sice zpočátku průvodu poskakoval i řehtal přesně,
jak měl, v průběhu dne se však dopustil několika nepřístojností, což
završil tím, že ztratil svoji koňskou

Smuteční průvod. Dlouhý smuteční průvod vyprovodil basu na poslední cestu za velikého nářku
všech přítomných pozůstalých. Ještě předtím si představitel originální masopustní masky musel vytrpět
ránu „právem“ za nepřístojné chování v průvodu...
2x foto: Pavla Vašková
hlavu. Za to si vysloužil ránu právem na zadek a jako odškodnění
též jednu „rychlou“ štamprli.
V průběhu celého velice přátelského a veselého večera přítomní tancovali na písničky
v podání Václava Procházky
hrajícího na kytaru, klávesy
i tzv. panovu flétnu. Jeho závěr
ovšem ovládla zádušní mše za
zcela jiný hudební nástroj. Během
obřadu za zemřelou basu se smuteční řečníci s nadsázkou ohlédli

za uplynulým rokem v obci, vzpomenuli na ty, kteří v jeho průběhu
zemřeli, a v motlitbě vyslovili celou řadu velice bohulibých přání
jako například, aby se „ženy se
špičatými jazyky nerodily“.
Za velikého nářku pak všichni
dali base sbohem, čímž ukončili období všeobecného veselí.
O tom, že pochování basy nebylo pouze symbolickým aktem
a s radovánkami je skutečně
amen, se někteří obzvláště rozja-

ření hosté nepochybně přesvědčili už v neděli ráno. „Chtěl bych
všem, kteří se na přípravě a oslavách masopustu u nás v Malenách
podíleli moc poděkovat. Díky
jejich aktivitě, kreativitě a potřebě
bavit sebe i ostatní staré tradice
nejen přežívají, ale hlavně tvoří
i základ pro příjemné obveselení všech, co o to mají jen trochu
zájem,“ vyjádřil se pro Večerník
jeden z organizátorů malenských
oslav Zdeněk Pecha.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
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Pointík zabodoval premiérou Toma Sawyera

Prostějov/peh - Divadelní soubor
Pointík se ve čtvrtek představil
ve své první inscenaci. Na motivy
klasického románu Marka Twaina o legendárním uličníkovi
Tomu Sawyerovi a jeho kamarádech vznikla díky režijní úpravě
Aleše Procházky a talentovaným
mladým hercům skvělá divadelní podívaná.
Jako před každou premiérou se
napětí v prostorách Divadla Point
dalo onen večer 27. února krájet.
Mladé herecké talenty přišli podpořit rodiče, sourozenci, pravidelní
návštěvníci divadla i ti, pro které
bylo čtvrteční představení v Olomoucké třídě premiérou. „Na představení se moc těšíme,“ prozradila
například rodina Anety Dobrovolné těsně před začátkem vystoupení.
„Na inscenaci jsme pracovali od
května loňského roku, samozřejmě s přestávkami v podobě prázd-

nin, proto divákům představujeme
premiéru až dnes,“ přiblížil v úvodu průběh organizačně náročného
zkoušení principál Divadla Point
Aleš Procházka. Pak už do posledního místečka napěchované
hlediště s napětím sledovalo příhody dětských hrdinů, jejichž literárním předlohám před více než
stoletím vdechl život spisovatel
Mark Twain.
Hlavní hrdinové divadelní inscenace, členové divadelního souboru
Pointík při Gymnáziu Jiřího Wolkera, jakoby přímo vyskočili ze
stránek slavného klučičího románu. „Představení se nám moc líbilo.
Chodíme sem do divadla poměrně
často, tak jsme nemohli vynechat
ani tuto premiéru,“ usmívaly se
Jana Krištofová a Judita Pavlíková.
„Bál jsem se jen, aby mi v průběhu
představení nespadly kalhoty nebo
boty,“ přiznal se smíchem po skon-

Pointík se představuje. Mladí herci se se svou divadelní
premiérou poprali na jedničku s hvězdičkou. Foto: Petra Hežová
čení vystoupení představitel Toma
Sawyera - Filip Sovíček. Ondřej
Kroupa v roli Hucka Finna, Michaela Zbudilová v roli Tomovy lásky Becky, Vendula Korsová jako
přísná teta Polly a další členové
divadelního souboru zvládli svou

hereckou premiéru na jedničku
a sklidili v závěru představení zaslouženě bouřlivý potlesk.
A kdo využil možnosti a požádal
mladé herce o autogram, bude si
možná za pár let gratulovat k cennému úlovku...

Ze života města

ÚOHS SNÍŽIL MĚSTU POKUTU ZA AQUAPARK!
„Podali jsme rozklad a uvidíme, zda se budeme soudit,“
komentuje letitou kauzu primátor Miroslav Pišťák

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu otevřel
kauzu ohledně pokuty za údajný protizákonný postup
prostějovského magistrátu při výstavbě aquaparku
v roce 2006. Primátor Statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák obdržel minulý týden rozhodnutí tohoto
státního úřadu o snížení půlmilionové pokuty. Radní nyní zváží, zda zaplatit dvě stě tisíc korun, nebo záležitost
řešit soudní cestou. Vedení města už podalo rozklad
a čeká se na vyjádření antimonopolního úřadu.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO
OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte:
582 333 433,
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
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Prostějov/mik
Spor o to, jestli město při
stavbě aquaparku chybovalo,
se táhne už osmým rokem.
Antimonopolní úřad požadoval
pokutu za nelegitimní postup při
zadávání veřejné zakázky. Získala ji firma Miprostav, která byla
účelově vytvořena pouze pro
tuto stavbu. Ta pak vybudování
areálu zadala spřáteleným
společnostem. „Ze svého stanoviska neustupujeme. Stále jsme
přesvědčeni, že při výstavbě
aquaparku nedošlo z naší strany
k porušení tehdejších zákonných
norem. Vytvořili jsme novou
stavební společnost podporovanou městem za účelem finanční
úspory, zejména v daňové
otázce,“ objasnil Večerníku

Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Půlmilionový finanční trest
přitom dostala prostějovská
radnice již v listopadu roku
2006. Podle státního úřadu
magistrát při zadávání více
než dvousetmilionové zakázky
na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle
zákona o veřejných zakázkách.
V následné soudní při mezi
městem a ÚOHS však justice
seznala, že odůvodnění pokuty
bylo nejasné. Pokuta tak putovala zpátky do městské kasy.
A od té doby si soudy celou kauzu
přehazují jako horký brambor.
„My ale stále tvrdíme, že v době,
kdy jsme přikročili k systému
výstavby PPP, existoval v této re-

lika skupin, které budou věnovat
pozornost zejména úklidu dětských hřišť, stanovišť na tříděný odpad, budou zabezpečovat
úklid hřbitovů a dále těch míst,
která dle platné smlouvy společnost .A.S.A. Technické služby
neuklízí. Zároveň pracovníky zaměstnáme na nárazové úklidové
akce třeba v Močidýlkách nebo
jiných lokalitách podle potřeby,“

vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Jak Večerník už v předešlých
vydáních informoval, v letošním roce došlo ke snížení
státního příspěvku na platy
v rámci veřejně prospěšných
prací. Přestože stát omezil podporu tohoto projektu, město se
rozhodlo v něm pokračovat na-

Hlavně, že stojí! Aquapark už lidem slouží osm let, ovšem jeho
výstavba se pořád ještě řeší.
Foto: archiv Večerníku
publice právní stav, který nám tento
postup dovoloval,“ uvedl Pišťák.
Nyní se po delší odmlce Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže ozval znovu s tím, že nepožaduje už
pokutu půl milionu korun, ale jenom 200 tisíc. „Po zrušení původní
sankce Nejvyšším soudem nyní
úřad jakoby slevil. I proti tomuto
rozhodnutí o zaplacení dvou set
tisíc korun jsme podali okamžitě
rozklad. Antimonopolní úřad
teď rozhodne, zda náš rozklad
přijme nebo pokutu potvrdí. Toto
rozhodnutí bude každopádně
konečné a pro nás závazné,“ nastínil další děj primátor.

vzdory tomu, že na mzdy těchto
zaměstnanců musí přispět z vlastního rozpočtu. „Veřejně prospěšné práce plní více rolí. Jednak
máme ještě lépe uklizený Prostějov, významným faktorem je
pak také příležitost pro zejména
dlouhodobé klienty úřadu práce,
pro něž je zapojení do pracovního procesu výraznou motivací
i pro budoucí hledání zaměstna-

„Internetový katalog sociálních služeb
nám ostatní města závidí, chtějí ho taky,“
říká náměstkyně primátora A. Rašková

kový internetový
katalog se týká soPaní náměstkyně, co bylo ciálních služeb na
celém Prostějovsku.
hlavním bodem konference?
„Převážně se diskutovalo o katalogu Ještě nedávno na
poskytovatelů sociálních služeb, který
vyjde v písemné podobě nákladem tří
set a čtyř set kusů. Kromě toho se ale
podařilo vytvořit interaktivní katalog na
webových stránkách města. A v něm
si každý zájemce může najít službu,
kterou potřebuje. Internetový katalog je
naprosto jednoduchý a vyzná se v něm
úplně každý.“
Co tento webový katalog
všechno obsahuje?
„Všichni, kdo potřebují pomoc, v něm
najdou řadu organizací a subjektů, které
poskytují možnosti okamžité nabídky.
Mají zde prezentaci domovy důchodců,
azylové domy, domy s pečovatelskou
službou, ubytovny pro matky s dětmi
a mnoho dalších sociálních zařízení.
Jsme teprve prvním městem v repub- sebe jednotlivé sociální organizace
lice, kde takový internetový katalog žárlily, nyní ale všechny úzce spolufunguje! Je krásné, že nás za to chválí pracují. Což je také pozitivní fakt.“
Rada města na své schůzi
lidé i na sociálních sítích. Ozvala se nám
začátkem února schválila také
dokonce i některá další města ze všech
koutů republiky, zda by od nás nemohla Střednědobý plán rozvoje sociálních
převzít zmíněný katalogový software... služeb ve městě Prostějově pro období
let 2014 až 2016...
(úsměv)“
Konference se zúčastnili „Tento materiál se podrobně zabývá
pouze zástupci sociálních rozsahem sociálních služeb, jejich
organizací z Prostějova?
nabídkami a aktuálními požadavky
„Kdepak, z celého regionu! Nabíd- ve spolupráci poskytovatelů, uživatelů
Michal Kadlec
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DSőtMHPQpY\VWXSRYiQt

Obchodní zástupce

Radní pod palbou

Prostějov - Uplynulý pátek se v Národním domě v Prostějově
uskutečnila závěrečná konference
plánce procesu komunitního plá
nování, který už v našem městě
ě probíhá pátým rokem. Jedná
o proces, do něhož je zapojena
a drtivá většina poskytovatelů
sociálních služeb, ale hlavně také jejich uživatelé
a rovněž politická reprezentace
ce města. Otázky
ohledně páteční konference i úrovně
rovně sociálních
služeb v Prostějově položil Večerník
ečerník v rámci
svého dlouhodobého seriálu rozhovorů
zhovorů s radními náměstkyni primátora Statutárního
utárního města
Prostějov Aleně Raškové (na snímku).
nímku).

INZERCE

3UiFHYPDOpPNROHNWLYX
DSőtMHPQpPSURVWőHGt
'REUpSODWRYpSRGPtQN\
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Pokud úřad rozklad neuzná, bude
to znamenat, že radní budou donuceni pokutu zaplatit? „Nechci
předjímat, zda se budeme soudit
a jestli to má vůbec cenu. Možná
mají pravdu někteří spoluobčané,
že už to skoro ani nestojí za to.
Mnohem důležitější je nyní
skutečnost, že aquapark stojí,
je hojně využíván veřejností
a za osm let se stal neodmyslitelnou součástí Prostějova,“ dodal
Miroslav Pišťák s tím, že sám si
počká na rozhodnutí o rozkladu,
který rada města podala. To
může přijít za měsíc, ale také až
za půl roku...

Potvrzeno! Pracanti z "pracáku" se vrací,
město přispěje na platy z vlastních peněz

Prostějov/mik - Dvacítka nových pracovníků se bude od
začátku března znovu starat
o úklid ve městě Prostějově. Po
dvouměsíční pauze tak bude
pokračovat projekt zaměstnávání na veřejně prospěšné
práce, který je ve městě organizován ve spolupráci s Úřadem
práce už od roku 2005.
„Pracovníky rozdělíme do něko-
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a vedení města. Zpracovává se aktuálně
y Potřebné sociální služby
y
každé dva roky.
ve městě máme, jejich síť je dostatečná,
takže základním úkolem je udržet rozsah komplexní nabídky.“
Skutečně v minulosti
město pokrylo všechny
potřeby sociálních služeb?
„Potřeby, jež vyplynuly
v minulém období, jsou
splněny. Jednalo se
o zajištění chráněného bydlení pro handicapované
osoby, jejichž rodiče jsou
už v důchodovém věku
a nemají sílu se o ně starat. Zařízení pro osoby

Foto: archiv Večerníku
mentálně postižené vzniká ve Vrahovicích, město se postaralo o přístřeší
pro potřebné matky s dětmi, ve městě
existuje odlehčovací služba. Přitom
plán rozvoje sociálních služeb město
zpracovává pro celé Prostějovsko. Ve
výhledu vidím příležitost v zajištění
zařízení pro dospělé osoby mentálně
postižené, jakým je Ústav sociálně
péče v Nezamyslicích pro muže.
Pro ženy takové zařízení v regionu
bohužel není.“

INZERCE

ní. Spojení zlepšení služeb pro
obyvatele města s vytvářením
podpůrných pracovních míst je
věc, kterou rozhodně nepustíme
ze zřetele,“ zdůraznil Pospíšil.
Na jednoho pracovníka bude
město přispívat 1 395 korunami
měsíčně, celkově je podpora veřejně prospěšných prací z městského rozpočtu pro rok 2014
vyčíslena na 279 tisíc korun.

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
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Společnost
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014
Večerník zaznamenal zákulisí fotografování zastupitelů, které „zdržovaly“ náměstkyně...

ČTVRT HODINY SE LÍČILY!
Prostějov/mik - Plán byl daný
a všem zastupitelům jasný.
Během přestávky posledního
jednání Zastupitelstva města
Prostějova došlo na slavnostní
fotografování členů kompletního
vrcholného orgánu města. Jednoduchá záležitost? To v žádném
případě! Celou akci zdržovaly
náměstkyně primátora, na které
se čekalo, až se nalíčí! Co na tom,
že kolegové zastupitelé spěchali
na hokej se Slováky na nedávno
skončené olympiádě v Rusku...
„Já se z těch ženskejch picnu!

Copak se fotíme do nějakého
módního magazínu? Pánové,
jestli tady nebudou do tří minut,
fotíme se bez nich,“ zavelel Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov. Jeho náměstkyně Ivana Hemerková s Alenou
Raškovou totiž zmizely ve svých
kancelářích a dlouho předlouho
nevycházely. Mezi ostatními zastupiteli, kteří už drahnou chvíli
stepovali vzorně nastoupeni na
radničních schodech, kolovaly
na jejich adresu pochopitelně
vtípky. A to prosím napříč poli-

tickým spektrem! „Já nevím, ale
jestli se členky koalice nechtějí
dívat na hokej se Slovenskem,
tak opozice rozhodně ano. Doufám, že si dámy šly namalovat
na obličej aspoň české vlaječky,“
zaznělo z davu zastupitelů, patrně
od Josefa Augustina. To ovšem
nemáme potvrzeno. „Než si holky namalujou ten obličej, tak
Jarda Jágr už bude střílet pátej
gól,“ utrousil primátorův první
náměstek Jiří Pospíšil.
Když náměstkyně asi po čtvrt hodině s noblesou vypluly z kance-

láří, v davu zastupitelů to jenom
zahučelo. „Co se všichni plašíte?
Víte, kolik nám to dá už práce?
Nebojte, hokej stihnete,“ nenechala se otrávit Ivana Hemerková. „Hergot, chlapi, měli jste se
jít namalovat taky,“ přizvukovala
Alena Rašková.
Po nečekaném zdržení se zastupitelé nakonec společně vyfotili.
Sice s nimi profesionálové Jiří
a Lukáš Andrýskovi měli dost
práce a svatou trpělivost, ale po
pár dalších minutách přece jen
„vyletělo pár ptáčků“...

BYLI JSME

Konečně pohromadě! Společný snímek
prostějovských zastupitelů, který bude sou-částí speciálního vydání Radničních listů
ke 100. výročí radnice, nevznikal vůbec
jednoduše. Disciplína
některých komunálních
politiků byla zralá minimálně na pokárání…

„Bacha,
letí ptáček!“
„Dávám jim
tři minuty!“

U TOHO!

„Jak to
stojíte?“

„A já su tady
vedoucí!“

„Žen
ský
vypi , to si
jete
!“

7x foto: Michal Kadlec

„A že su
hezčí?“

„Hele,
paparazzi!“

SOUTĚŽTE S PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM
M .....

o 5.000 Kč

+ LÁHEV SEKTU
Poznáte, kdo je na obrázku?
Vaše odpovědi nám zaV
šlete písemně do adresu
redakce Olomoucká 10,
případně pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz
s heslem:
„SOUTĚŽ O 5 000 Kč“
do 14. března.
Následně správné odpovědi budou slosovány
a výherci, jehož jméno zveřejníme v pondělí 17. března,
bude v následujícím týdnu
předána odměna ve výši
5.000 Kč a láhev sektu.

Malá nápověda:
Sportovec sdcem,
tělem i duší,
básník a politik,
kterému v březnu
tohoto roku
přibyde na dortu
dalších 47 svíček.

Prostějov/mik

JEDEME DÁL? Jiří Konečný
z Prostějova v tom má jasno!
Jak je po již druhé transplantaci
srdce, nemá radost z toho, že
většinu lidí v podobném zdravotním stavu už veřejnost odepisuje. A tak, jelikož se cítí i po
těch nejnáročnějších zákrocích
relativně v pořádku, hodlá
dokázat sobě i okolí, že nepatří
na seznam čekatelů pohřební
služby. Na důkaz se rozhodl
objet celou Evropu na motorce
a současně přitom pomoci dobré věci! PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se rozhodl tuto akci
svým způsobem podpořit a stal
se exkluzivním mediálním partnerem tohoto na první pohled
„bláznivého“ projektu...

i srdce
c
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t
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torce objet
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d
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h
U!
celou EVROP

Foto: archiv J. Kopečného

Do domu dětí na Vápenici „Sobě i ostatním dokážu, jak si po TRANSPLANTACI SRDCE

potečou miliony korun můžeme každý užívat běžného života,“ vzkazuje Jiří Konečný
Prostějov/mik - Vedení města
v současnosti řeší aktuálně stále se horšící stav budovy Domu
dětí a mládeže na Vápenici.
O tom, že situace nabývá na
důležitosti, svědčí fakt, že magistrát je připraven investovat do
totální rekonstrukce celé budovy tři desítky milionů korun.
Odbor rozvoje a investic za účasti
vedení Domu dětí a mládeže-Sportcentrum provedl prohlídku budovy na Vápenici číslo 9,
u které se technický stav opět
zhoršil. V minulém roce zde byl
řešen havarijní stav venkovní
fasády, několik poruch na rozvodech vody a topného systému.
„Poslední velká rekonstrukce
budovy proběhla na přelomu let
1979 až 1980. Řešila tehdy pře-

devším rozvody elektroinstalace,
které jsou hliníkové, kapacitně
nedostačující a neodpovídají
platným normám. Došlo pak
i na výměnu oken, jež jsou v budově zkřížená, při dešti zatéká,
v zimním období dochází k unikání tepla do venkovního prostoru,“ ohlédl se do minulosti
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov,
který je na radnici zodpovědný za
stavební investice.
Podle něj se ale letos budou řešit
pouze nejzásadnější opravy. Jde
pochopitelně o peníze. „Otopný
systém je třeba ale upravit, vybavit technologií měření a regulace.
Z důvodu narůstající vlhkosti
zdiva je nutné provést ve sklepních prostorách budovy sanační
opatření včetně úprav stávajících
prostor a instalace vzduchotechnického zařízení. Na celkovou

rekonstrukci budovy je zpracována projektová dokumentace
v celkovém finančním objemu
třiceti milionů korun. Tak velkou částku budeme moci zahrnout do rozpočtu až na rok
2015,“ vysvětlil Fišer.
Plánovaná rekonstrukce budovy Domu dětí a mládeže může
trvat několik dlouhých měsíců.
Co ale se stovkami dětí, které
využívají různých zájmových
kroužků této organizace?
„Nejenom děti z kroužků, ale
také studenti automobilní školy
a pobočka městské knihovny se
bude muset na nějaký čas přestěhovat. Studenti školy a vedoucí
s dětmi ze zájmových kroužků se
na čas usídlí do volných prostor
městské budovy v Komenského
ulici. O náhradních prostorách
pro knihovnu budeme jednat,“
prozradil náměstek primátora.

Padesátiletý Jiří Konečný
věnoval už své mládí motorkám a tato záliba mu prostě
přirostla k srdci. To se záhy
ale ukázalo jako nemocné.
„Podstoupil jsem už druhou
transplantaci a vždycky mě
v nemocnici hrozně mrzelo,
když někteří pacienti s podobnými zdravotními problémy měli pocit, že jejich život
ztrácí smysl a prakticky skončil. To mě motivovalo k tomu,
že sobě a zároveň i ostatním dokážu, jak si také po
transplantaci můžeme každý
užívat běžného života,“ svěřil se Večerníku, co jej vede
k opakovanému odhodlání,
rvát se s osudem..
A tak s kamarádem Ivo Svozílkem přišel na zprvu bláznivou
myšlenku. „Rozhodli jsme se,
že naplánujeme na motorkách

objet Evropu a rádi bychom tím
i získali finanční prostředky na
humanitární účely. S největší
pravděpodobností na něco účelného z nemocničního prostředí.
O konkrétní podobě daru či
příspěvku bychom chtěli jednat
v nejbližších dnech se zástupci
nemocnice,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Jiří Konečný.
Plán obou prostějovských
nadšenců je skutečně ohromující. „Hodláme projet celým
Apeninským
poloostrovem,
přes celou Itálii, Sicílii a potom
přes Španělsko, Portugalsko,
Francii, Belgii, Nizozemí a přes
Lucembursko a Německo se
vrátit domů. Celá trasa má měřit dvanáct tisíc kilometrů, vyjet
chceme na konci dubna a cesta
by měla trvat zhruba měsíc,“
popsal Večerníku Jiří Konečný.
Parťákem Jiřího Konečného

tedy bude Ivo Svozílek, který
má na starosti jak přípravu
náročné cesty po Evropě,
tak hlavně organizaci sbírky
na humanitární účel. „Máme
v plánu se v každé zemi zastavit v redakcích tamních novin
a poskytnout jim informace
o naší jízdě. Vše pak budeme
posílat do Večerníku. Chceme
všem ukázat, že i lidé po tak náročné operaci, jako je transplantace srdce, si něco takového
mohou dovolit, přestože cesta
na motorce určitě nebude jednoduchá, naopak bude velmi
fyzicky náročná. Jde nám také
o to, požádat o pomoc co nejvíce sponzorů, jejichž zástupci
by pak s námi společně předali
dar komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice
v Olomouci,“ plánuje Ivo
Svozílek. „Už jsme jednali

s mluvčím nemocnice panem
Havrlantem a jsme předběžně
domluveni,“ prozradil.
Akce obou kamarádů už má
své příznačné heslo a logo JEDEME DÁL s červeným srdcem uprostřed. „Plně to vystihuje moji současnou náladu a smysl
celé akce. I když moje tělo dostalo
v posledních letech po zdravotní
stránce pořádně zabrat, necítím se
být v žádném případě odepsaný
a tímto chci dodat sebevědomí
těm, kteří se tak cítí,“ uzavírá
velmi odhodlaným způsobem
zpověď pro Večerník, který se stal
mediálním partnerem projektu,
Jiří Konečný z Prostějova.
Prvním oficiálním partnerem
akce se stala bezpečnostní agentura SIDA.
O dalším vývoji příprav této ojedinělé akce se tedy dočtete jedině na
stránkách Večerníku!

Zpravodajství
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Pod cenou, ale konečně PRODÁNO Jiří Večeř odsouzen
Město se zbavilo domu v Rozhonově ulici
za VRAŽDU na 15 let

Prostějov/mik - Bingo! Celkem třikrát vyhlašoval v uplynulých letech prostějovský
magistrát záměr prodeje
domu v Rozhonově ulici číslo
dvě. A pokaždé snaha zbavit
se této pomalu rozpadající
se ratejny s několika romskými rodinami padla vniveč.
Teprve až teď má rozsáhlá
nemovitost se sedmi bytovými jednotkami nového majitele. Město zájemci barák
prodalo, stalo se tak však pod
cenou…
Z materiálů, na jejichž základě
v úterý 18. února prostějovští
zastupitelé rozhodli o prodeji
zmíněné nemovitosti, vyplývá, že
dům s pozemkem o výměře 456
metrů čtverečních byl nabízen za
částku dvou a půl milionu korun
podle znaleckého posudku. Za takové peníze jej ale nikdo nechtěl.
Ovšem vzápětí požádali město
bratři Dopitové z Prostějova
o prodej nemovitosti s tím, že
jsou ochotni položit ihned „na
dřevo“ milion a sedm set tisíc
korun v hotovosti!

Prodáno! Nový majitel koupil tuto nemovitost v Rozhonově ulici za
1,7 milionu korun. Zdejší nájemníci prý ale nemusejí mít strach, že přijdou o bydlení.
Foto: archiv Večerníku
„Noví majitelé domu v Rozhonově ulici číslo dvě
z důvodu stávajícího technického stavu nemovitosti
a potřebných oprav, jež lze
v nejbližším období očekávat,
nemohli nabídnout cenu,
která odpovídala minimální
kupní ceně ve výši ceny obvyklé podle znaleckého posudku, jež byla stanovena ve
vyhlášeném záměru. V případě

koupě by žadatel rád dům
zrekonstruoval, a to zejména
provedením kontaktního zateplovacího systému na fasádě
domu a výměnou oken za
nová tak, aby se zvýšila kvalita bydlení obyvatel v domě,
a současně se snížila energetická náročnost budovy. Žadatel
nás ujistil, že v případě koupě
předmětných
nemovitostí
by plně respektoval nájemní

práva stávajících obyvatel tohoto domu, jeho záměrem je
dům dlouhodobě držet a starat
se o něj tak, aby poskytoval
obyvatelům domu příjemné
bydlení,“ informoval Večerník
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
„Dům se podařil, pokud se
nemýlím, prodat až při třetím
vyhlášeném záměru. Nabídnutá cena činí jeden milion
a sedm set tisíc korun, se
kterou zastupitelé souhlasili
a prodej schválili. Já osobně
jsem rád, že si dům do svého
vlastnictví pořídí soukromé
osoby. Náklady na opravu by
pro město byly příliš vysoké,“
dodal Pospíšil.
V domě v Rozhonově ulici
číslo 2 je celkem deset bytů,
z čehož obsazených je jen
sedm. Teď je jen otázkou,
kdy se městu podaří prodat
i nedaleký dům v Rozhonově
ulici číslo 12. Od něj ale kupci
utíkají, protože v něm bydlí
rozvětvené rodiny Romů...

Brno/mik - Tento soudní
spor nemá konce! Rodák
z Vyškovska a bývalý majitel diskotékového baru
Relax v Komenského
ulici v Prostějově Jiří
Večeř, který si podle obžaloby objednal v devadesátých
letech vraždu podnikatele, jenž
obchodoval s lehkými topnými
oleji, stanul už posedmé před senátem Krajského soudu v Brně.
A přestože za údajnou nájemnou vraždu ve středu vyfasoval
patnáct let kriminálu, hodlá za
svoji nevinu bojovat dál!
Původně spis obsahoval trojici obžalovaných, dva z nich ale soudce
zprostil viny pro nedostatek důkazů. Zůstal tedy jen Jiří Večeř,
který se, na rozdíl od ostatních, ke
svému podílu na vraždě, přiznal.
Svoji výpověď ale později odvolal. Státní zástupce ho viní z toho,
že v roce 1995 si objednal vraždu
podnikatele Marka Lehkého, kterého v Kvasicích na Kroměřížsku
roztrhala výbušnina připevněná
na jeho těle. „Nic o vraždě Marka

„Po odvolacím soudu
vám řeknu, jak se
cítím,“ slíbil Večerníku
Lehkého nevím. Marek byl můj
kamarád, byl to přítel. Mně
osobně peníze nedlužil, urgoval
jsem u něj peníze pro Šišmu.
O smrti Lehkého jsem se dozvěděl po telefonu, zavolal mi to
jeden známý. Všechno, co jsem
v přípravném řízení o vraždě řekl,
není pravda,“ zopakoval ve středu u Krajského soudu v Brně Jiří
Večeř.
Nic nepomohlo, i když soudce
nakonec vyřkl mírnější ortel, než
byl vynesen nad Večeřem před
třemi lety. „Senát odsoudil pana
Večeře k patnácti rokům vězení
s ostrahou. Rozsudek dosud není
pravomocný, státní zástupce se
sice vzdal odvolání, Jiří Večeř
ovšem nikoliv. Na místě se od-

volal a tak se celá kauza posouvá
opět k Vrchnímu soudu v Olomouci,“ informovala Večerník Markéta Sigmundová,
tisková mluvčí Krajského
soudu v Brně.
Předseda senátu Michael
Vrtek v odůvodnění rozsudku trval na tom, že se Večeř na
vraždě skutečně podílel. „Je vinen, že zajistil fyzickou likvidaci
Marka Lehkého. Vylákal ho na
schůzku, kde jej ukázal přesně
nezjištěným najatým osobám.
Dne 30. března 1995 jej dovezli
v autě k řece Moravě v Kvasicích, kde mu byla na několik míst
na těle připojena výbušnina, která
byla na dálku odpálena,“ uvedl
soudce Michael Vrtek.
Večerník v pátek zkontaktoval
Jiřího Večeře s otázkou, co říká
na rozsudek. „Zatím nic komentovat nebudu, ale svůj slib, který
jsem vám již dříve dal, dodržím.
Po odvolacím soudu vám řeknu,
jak se cítím a co všechno se odehrávalo v zákulisí,“ přislíbil Jiří
Večeř.

Radnice uložila výstavbu domů pro seniory s 80 lůžky k ledu

Prostějov/pr - V průběhu roku 2013
nabídla společnost Remostav a občanské sdružení Sporttrend, že namísto multifunkčního sportovního
areálu, který měl vyrůst za nemocnicí, postaví během dvou let na tomto
místě daleko prospěšnější Domov
pro seniory.
Město Prostějov prodalo v roce 2007
tyto pozemky a v kupní smlouvě zavázalo kupujícího postavit původní záměr
nejpozději do října roku 2012. Příprava
stavby započala již v roce 2008 geologickým průzkumem, v roce 2009 se
řešila projektová dokumentace a stavební povolení. Současně se vybudovala
přístupová staveništní komunikace. Po
vydání stavebního povolení byl uhrazen
poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu. V letech 2009 a 2010 jsme
neúspěšně jednali s nájemci pozemků
o zkrácení doby výpovědní lhůty, vzhledem k tomu, že sedmiletá výpovědní
lhůta nebyla ze strany Města Prostějov
v některých případech v kupní smlouvě
uvedena. V roce 2011 a následně jsme
několikrát informovali Odbor správy
a údržby majetku Města Prostějova
o komplikacích s využitím pronajatých
pozemků pro účely stavby. Bez odezvy.
V říjnu 2012 doběhla lhůta na dokončení výstavby dle uzavřené kupní
smlouvy a od toho okamžiku jsme

byli uvedeným odborem opakovaně vyzývání k úhradě nabíhajících
sankcí ve výši 200 tis. Kč za každý
započatý měsíc s prodlení výstavby
multifunkčního sportovního areálu.
Nicméně teprve v říjnu 2013 doběhla

výpovědní lhůta na pronájem pozemků, což jakoukoli stavbu do té doby
znemožnilo. Vzhledem ke změně ekonomické situace a společenského klimatu jsme vedení města navrhli změnu
záměru, jak je uvedeno výše s tím, že

když nám bude Dodatkem ke Kupní smlouvě umožněno změnit záměr
a termín dokončení, postavíme v této
lokalitě Domov pro seniory, který dle
následných vyjádření vedení města
je pro tuto lokalitu i město užitečným

NÁHLED OD SEVEROZÁPADU

a potřebným projektem. Protože jsme
neměli do té doby žádnou informaci, že by se o podobný projekt v dané
lokalitě zajímal někdo další, neviděli
jsme důvod naší žádosti nevyhovět a to
i vzhledem k tomu, že těchto zařízení, které na patřičné úrovni pečují
a staré spoluobčany je v regionu velmi
poskrovnu a zdaleka nestačí pokrýt
potřebu. V neposlední řadě jsme chtěli
využít podstatnou část projektové dokumentace, která již byla zpracována
pro předchozí záměr.
Přes kladné doporučení oddělení
územního plánování Stavebního úřadu

a zpracování návrhu Dodatku ke kupní smlouvě ze strany Odboru správy
a údržby majetku města, který řešil
uvedené změny, nebyl náš návrh vedením Města Prostějova schválen.
Radnice se přiklonila k řešení vymáhat
sankce za nedodržení termínu dokončení původního díla a požaduje „vrácení“ příslušných pozemků zpět do svého
vlastnictví (což vzhledem k formulaci
kupní smlouvy není možné), s úmyslem je nabídnout případným jiným zájemcům za stejným účelem, který jsme
městu navrhli - tedy výstavba domů
pro seniory.

Je zcela na místě se ptát,
proč město Prostějov:
1/. Chce vést případný soudní spor o vymáhání sankcí, jehož výsledek je nejasný
2/. Neuzavře Dodatek k původní Kupní smlouvě, který je jím pečlivě připraven s dostatečnými pojistkami a garancemi
3/. Nechce co nerychleji využít pozemek za nemocnicí k navrhovanému účelu a na místo toho jej zřejmě zablokuje dalším soudním
sporem, který samo vyvolá
Místo zahájení prací a následného vybudování domova pro seniory,
s předpokladem 80-ti lůžek, tak spíše čekají občany Města Prostějova další zbytečné nemalé výdaje na soudní tahanice, s nejistým
výsledkem a zejména prázdný pozemek, na němž nebude možné
v nejbližší době cokoli postavit.
Za Remostav a.s. a Sporttrend o.s.:
Miloslav Wyrwol a Tomáš Ohlídal

KDYBY PŘESTAL CHLASTAT, ZEMŘEL BY První náměstek primátora Jiří Pospíšil

Prostějov/mls - Ivo L. měl
v sobě čtyřnásobek smrtelné
dávky metanolu. Přežil jen
díky tomu, že se neustále uchovával „v lihu“! Navíc byl včas
hospitalizovaný v nemocnici.
Jeho kamarád, který pil o něco
méně, ale málem oslepl...
Pokud už se jednou otrávíte metanolem, nesmíte přestat pít! To
potvrdilo mimo jiné i svědectví soudních znalců v procesu
s provozovateli prostějovského
hostince U Klokana. „Výsledky
odběrů krve u obou poškozených
mi přijdou zvláštní. Jak je možné,
že ten, který měl v krvi méně metanolu, trpěl výrazně většími následky, než ten, kterému naměřili
téměř čtyřnásobek smrtelné dávky metanolu? Může mi to někdo

vysvětlit,“ otázal se během úterního jednání soudu obžalovaný
hostinský Michal Burget.
Podle vyjádření odborníků v tom
rozpor být nemusí. „Ivo L. měl
v krvi skutečně takové množství
metanolu, které by ho za normálních okolností zabilo. Život mu
zachránilo to, že po celou dobu
otravy pil další alkohol obsahující etanol. Jde o to, že metanol
sám o sobě není jedovatý. Teprve
v organismu se rozloží na prudce
jedovatý formaldehyd a kyselinu
mravenčí. Následně se projeví
otrava. Pokud má člověk v sobě
dostatečné množství etanolu, pak
organismus dá přednost metabolizování etanolu před metanolem.
Jedovaté vlastnosti rozloženého
metanolu se pak nemusí v tako-

vé míře projevit, organismus se
s ním může i vypořádat,“ vysvětlil soudní znalec.
Všem přítomným rovněž přišlo zvláštní, jak je možné, že se
potenciálně smrtícím rumem od
„Klokana“ otrávili pouze dva
ze všech místních štamgastů,
kteří jej tu pravidelně popíjeli.
„Není vyloučeno, že i někteří
další měli metanol v krvi. Jejich
organismus se s tím však díky
etanolu zřejmě dokázal vypořádat. Konzumaci metanolu pak
odskákali pouze silnější ´opicí´,“
dodal znalec. Jisté je, že štamgasti od Klokana stejně jako
někteří další milovníci tvrdého
alkoholu, se po skončení metanolové aféry skutečně „podruhé
narodili“...

Kdo měl vůbec stavět

na pozemku Remostavu?
Večerník odhalil podivný veletoč mezi firmami!

Prostějov/red - Večerník zjistil,
že pozemek vedle nemocnice
od města odkoupila a k výstavbě společenského centra
se zavázala firma Remostav.
Vzhledem k tomu, že na celou
akci chtěla čerpat dotaci, založila Občanské sdružení SportTrend, na něž byl převeden
předmětný pozemek. Dotaci
však občanské sdružení nezískalo, záměr pak ve smluvním
termínu nesplnilo.

Ani po upozornění města, že se
blíží termín realizace záměru,
firma Remostav s městem nekomunikovala, proto začaly nabíhat
smluvní pokuty. Představitelé
Remostavu a SportTrendu (stejné
personální složení) se proto rozhodli občanské sdružení SportTrend poslat do insolvence, a tak
se vyhnout veškerým smluvním a
finančním závazkům vůči městu.
Využili k tomu další firmy, konkrétně TOMI REMONT, která

je personálně opět propojena
s oběma jmenovanými subjekty.
Pohledávka TOMI REMONTU
vůči SportTrendu byla proto prodána třetí firmě, která SportTrend
poslala do insolvence. Smluvní
závazky vůči městu má ovšem
výhradně firma Remostav, po níž
bude v tuto chvíli město smluvní pokuty vymáhat. Večerník se
bude zajímat, zda toto jednání
představitelů zmíněných firem
nenaplňuje znaky trestné činnosti.

I nadále se budeme kauze věnovat v dalších číslech

se vyjadřuje ke kauze Remostav

Prostějov - Kauza ohledně pozemku u nemocnice
nabírá obrátky. Prostějovská stavební společnost
Remostav koupila od města v roce 2007 více než jeden
hektar velkou parcelu u nemocnice za Plumlovskou
ulicí. Nedodržela však podmínky smlouvy, že do pěti let
tady postaví multifunkční lázeňský areál s kongresovým
centrem. Radní firmě napařili smluvní třímilionovou pokutu a pozemek chce pochopitelně vykoupit zpátky
do svého vlastnictví. To se však nelíbí Remostavu
a zástupci stavební společnosti nazvali město lichvářem.
Ohledně celé kauzy se Večerníku minulý týden v rámci
rozhovoru vyjádřil Jiří Pospíšil, první náměstek primástějov.
tora Statutárního města Prostějov.
Michal Kadlec
Pane první náměstku,
můžete ve stručnosti popsat, o čem ve sporu města se
společností Remostav vůbec
jde? Laická veřejnost v této
kauze dosti tápe…
„Remostav nenaplnil smlouvu
s městem. Nepostavil to, k čemu
se zavázal, v současné době
za nesplnění termínu výstavby
sportovně-společenského centra
nabíhají firmě penále.“
Remostav požádal město
o změnu záměru na komplex bydlení včetně služeb
zdravotnicko-sociálního charakteru určeného pro seniory.
S tím rada města nesouhlasila?
„Usnesení rady města sice lze
takto interpretovat, ovšem je to
naivní a průhledný argument,
v podstatě jde úplně o něco jiného. Vzhledem k tomu, že

Remostav není jedinou firmou,
která nenaplnila podmínky
smlouvy, museli jsme zvolit
stejný postup jako v obdobných
případech, například Galvy,
Modřany Power a dalších. Jinak záměr postavit zařízení pro
seniory, a to i na komerční bázi,
město určitě podporuje.“
Na zastupitelstvu jste
sdělil, že zástupci společnosti Remostav osočili dopisem město s tím, že je lichvářem. Bylo vidět, že vás tento
dopis hodně dopálil...

„Emoce nejsou na místě, již
jsem se naučil, že vstřícného
a korektního jednání města se
někteří partneři snaží využít
za každou cenu z pozice síly.
Informoval jsem zastupitele
o stylu a způsobech komunikace
druhé strany. Navrhoval jsem
firmě odkup pozemků do vlastnictví města, můj návrh nebyl
vyslyšen. V celém případu se
postupovalo korektně. Jestliže
se firma zaváže svým podpisem
k plnění smlouvy včetně smluvý
ních ppokut,, ppak nemůže nazývat
smluvního partnera lichvářem.“
Kvůli tomuto dopisu jste
z jednání zastupitelstva
stáhl bod programu o možném schválení změny záměru
či případném zpětném odkoupení pozemku?
„Ne, požádala
o to dvě hodiny
před zastupitelstvem firma Remostav. Stáhla

svoji žádost o změnu podmínek
kupní smlouvy a změnu termínu výstavby. V tu chvíli nebylo
o čem jednat, žádost byla stažena. Nebudu komentovat tyto
neočekávané kroky, ať si každý
udělá obrázek sám.“
Jak se bude vůbec vyvíjet situace v této kauze
v nejbližší budoucnosti?
„Nabídka města zůstává v platnosti, tedy výkup pozemku.
Město vždy hledá cestu dohody. Pokud ji nenajdeme, pak
s péčí
p řádného hospodáře
p
jjsme
podle zákona povinni vymáhat
dojednané smluvní podmínky,
a to případně i cestou soudního
řízení.“
Pokud by došlo ke zpětnému odkoupení pozemku, k čemu by ho město
využilo?
„Určitě bychom jej nabídli v novém záměru
prodeje.“

Nebylo o čem jednat. První náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil informoval na zastupitelstvu o jednání stavební
společnosti Remostav
Foto: Michal Kadlec
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Matěj Kišš
23. 2. 2014 50 cm 3,50 kg
Čelčice

Aneta Zabloudilová
24. 2. 2014 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Jakub Šťastný
23. 2. 2014 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Tobiáš Suchánek
19. 2. 2014 51 cm 3,60 kg
Hrubčice

Václav Minář
23. 2. 2014 50 cm 3,10 kg
Lutotín

Tomáš Studený
21. 2. 2014 46 cm 2,55 kg
Prostějov

Matěj Letovanec
25. 2. 2014 51 cm 3,95 kg
Prostějov

Marek Daněk
23. 2. 2014 50 cm 4,00 kg
Nezamyslice
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!

ZUŠ představí v Galerii Linka Masopustní ples roztančil seniory Centra sociálních služeb
šestici úspěšných absolventek
Prostějov/peh - Mladé výtvarnice, které započaly svou profesionální uměleckou dráhu
na prostějovské Základní
umělecké škole Vladimíra
Ambrose, se po letech vrací
na „místo činu“, aby se pochlubily svými výtvarnými
úspěchy.
V rámci cyklu pravidelných výstav „Absolventi
ZUŠ se představují“ můžete
v prostorách Galerie Linka
v Kravařově ulici vidět práce
šestice bývalých žákyň výtvarného oboru. „Konkrétně
to budou Petra Pluháčková,
absolventka VŠUP v Praze
a Bezalel Academy of Arts
and Design, Hana KoláčkováŠafaříková, absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a Fakulty multimediální komunikace se specializací v designu
obuvi, Zuzana Dadáková, která
ukončila bakalářské studium
Západočeské univerzity v Plzni
- Ústavu umění a designu (kov
a šperk) a pokračuje ve studiu
na Vysoké škole výtvarných

Prostějov/peh - Do prostějovské sokolovny si druhou únorovou neděli přišli zatancovat
a zasoutěžit v doprovodu rodičů a prarodičů na už tradiční
dětské šibřinky piráti, princezny i čarodějnice, a to navzdory
nepřízni počasí. Podle mnoha
desítek rozesmátých tváří rozhodně nikdo nelitoval.
Odbor všestrannosti TJ Sokol
I. v Prostějově pořádal i letos
už tradiční dětské šibřinky,
které se pravidelně těší velké
návštěvnosti. Ani ty letošní nebyly výjimkou a to i přesto, že
se počasí právě nepředvedlo
v nejpřívětivějším světle. „O letošní návštěvnost jsme se trochu
obávali, vzhledem k právě probíhající olympiádě a taky počasí,“ připouští starostka TJ Sokol
I Jitka Vitásková.
Její obavy se ale naštěstí ukázaly jako neopodstatněné. Sokolovna se totiž hned od začátku
akce hemžila dětmi v kostýmech víl, spidermanů a pirátů,
kteří se předvedli před hledáčky fotoaparátů v plné parádě
na nezbytném průvodu masek.
A že se letos vydařily! Nechyběla Šmoulinka, Želva Ninja
ani nefalšovaný pirátský kapi-

umění v Bratislavě a Klára
Válková, která končí poslední
ročník v ateliéru Design oděvu
na Gerrit Rietveld Academy
v Amsterdamu. Šestici doplní
ještě Jitka Zavadilová, která
v současnosti studuje výtvarnou tvorbu a němčinu na
Univerzitě Palackého v Olomouci a Markéta Soldánová,
která studuje obor zahradní
a krajinářská architektura Mendelovy univerzity v Brně,“

přibližuje detaily plánované
výstavy učitelka výtvarného
oboru prostějovské ZUŠ Hana
Palacká.
V prostorách galerie si od
tohoto pondělí 3. března budete moci prohlédnout šperky,
studijní kresby, fotografie
i šaty vyřezané laserem!
Výstava potrvá do konce
dubna a srdečně zváni jsou
pochopitelně všichni příznivci
výtvarného umění.

Prostějov/peh - Masopustní
veselí v uplynulém týdnu naplno propuklo i v Centru sociálních služeb v Lidické ulici. Pro
klienty prostějovského domova pro seniory byl ve čtvrtek
27. února připraven program
plný hudby, tance a hlavně
drobného pohoštění v podobě
slaďoučkých koláčků...
Že pro masopustní radovánky
není věk žádnou překážkou,
dokázali klienti prostějovského
Centra sociálních služeb, když
byl ve čtvrtek odpoledne ve
foyeru budovy domova seniorů
zahájen už tradiční masopustní ples. K tanci i poslechu hráli
stylově okostýmovaní manželé
Procházkovi, kterým se dostalo
příznivého ohlasu už loni a ani
letos nezklamali. „Nemusíte
čekat, než pánové najdou odvahu. Dnes můžeme tancovat
i holky s holkama,“ zvali pořadatelé na parket klienty domova.

Ti se nenechali dlouho pobízet
a po počátečním ostychu taneční parket téměř nestačil. „Ráda
bych v tomto navázala na práci
předchozího vedení a zachovala
tradici masopustních plesů i vůbec všech společných akcí, které
přispívají k upevňování vzájemných vztahů zaměstnanců s uživateli. V budoucnu bychom ale
rádi získali trochu větší prostory,
protože tyto společné akce jsou
velmi oblíbené a těší se velké
účasti klientů i zaměstnanců,“
přiblížila Večerníku organizační
plány Markéta Čožíková, ředitelka Centra sociálních služeb.
I v omezených prostorách měli
ale klienti o zábavu na masopustním bále postaráno. Jako
na každém správném plese,
ani tady nemohla chybět tombola. „Doufám, že vyhraju ty
dvě klobásky,“ těšila se babička
Náhlíková. O kulturní vložku se
postarala taneční skupina Kře-

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Praví kavalíři. Příležitost nechat se na památku zvěčnit s urostlými rytíři
si nenechala ujít více než desítka odvážlivců.
Foto: Petra Hežová
pelky, kterou tvoří uživatelky
domova se zvláštním režimem.
Akční podívanou měli na starost
olomoučtí šermíři, jenž seniorům předvedli historické zbraně,
ukázku svého umění a na závěr
se s několika odvážlivci nechali
vyfotografovat.

„Byl to moc příjemný zážitek,
navíc mě jako praví kavalíři
doprovodili po fotografování
i zpátky na místo,“ usmívala
se Věra Slapníčková, která si,
stejně jako ostatní dotázaní
senioři, program nesmírně pochvalovala.

jjak
ak ssee pl
plesalo
lesaloo nnaa m
masopustu...
asopuustuu....
2x foto: Petra Hežová

Společné setkání. Foyer modré budovy domova pro seniory se ve Křepelky. Uživatelky domova se zvláštním režimem se postaraly
čtvrtek odpoledne zaplnil do posledního místečka.
o kulturní vložku odpoledne a vysloužily si uznalý potlesk.

Prostějovský Cipísek slaví patnáctiny!
Mateřské centrum dnes navštěvuje přes 220 dětí se svými rodiči

Rej masek. Malý čaroděj Davídek si původně na průvod masek
sám netroufal, ale po maminčině zásahu nebylo už po obavách ani
památky...
Foto: Petra Hežová
tán Jack Sparrow. „Dcerka se
na karneval moc těšila,“ usmívá
se paní Kamenčáková, která na
maškarní bál dorazila s malou
Juditou.
Pro děti byl tradičně připraven bohatý program, u kterého se maskovaní účastníci
karnevalu nestačili nudit. Nechyběly hry, cvičení, tradiční
průvod masek ani soutěže
o ceny, které poskytli štědří
sponzoři.

„Na karneval chodíme každoročně, protože sem chodíme do
cvičení a Adámek tu má spoustu kamarádů,“ podotkla paní
Francírková, která doprovázela
synka Adámka v masce Krtečka. Bylo postaráno i o dospělý
doprovod, který se mohl v průběhu karnevalového hemžení
po libosti občerstvit domácími
zákusky a chlebíčky, připravené
členkami Odboru všestrannosti
TJ Sokol I v Prostějově.

Prostějov/red - Velká karnevalová narozeninová párty
se rozjela minulý týden
v prostějovském Mateřském
centru Cipísek. Centrum
celý týden totiž oslavovalo
15. výročí své činnosti.
V každodenním narozeninovém programu pro rodiče
s dětmi nechyběly písničky,
tanečky, karnevalové masky,
tvoření ani narozeninový dort.
A samozřejmě vzpomínání, jak
to tenkrát bylo... „Mateřské centrum Cipísek vzniklo před patnácti lety z iniciativy maminek na
mateřské dovolené, a jeho snahou

je podpořit mateřství, rodičovství
i zdravé vztahy v rodině tak,
aby se klíčové roky rodičovství
staly příležitostí k rozvoji dětí
i dospělých. Dnes mateřské centrum navštěvuje týdně v pravidelných programech přes 220 dětí
se svými rodiči nebo prarodiči,“
konstatuje Markéta Skládalová,
programová koordinátorka MC
Cipísek.
Kromě pravidelných programů
Cipísek nabízí také kurzy
o výchově a komunikaci
v rodině, individuální právní,
psychologické i výživové poradenství, besedy a přednášky

s odborníky a řadu akcí pro
celé rodiny. „V rámci oslav
patnáctin pořádá mateřské
centrum v březnu Cipískův
karneval pro rodiče s dětmi
v Národním domě, v květnu pak
budou oslavy pokračovat vzpomínkovým dnem pro rodiny
nebo v říjnu přednáškou kmotry
Mateřského centra Cipísek
Jiřiny Prekopové, světoznámé
dětské psycholožky a autorky
mnoha knih,“ zve na plánované
akce Markéta Skládalová.
Rodiče s dětmi se mohou zapojit také do akce Přáníčka pro
Cipíska a vytvořit vzpomínkové

přáníčko s tématem patnáctých
narozenin Cipíska. Zapojit
se mohou ti, kteří navštěvují
centrum v současné době,
ale i ti, kteří ho navštěvovali
v předešlých letech.
A samozřejmě i ti, kteří našli
díky Cipískovi nová přátelství.
Podoba přání je jen na fantazii
tvůrců, přinést je mohou do
mateřského centra nebo poslat
elektronickou poštou na adresu
mcprostejov@centrum.cz.
Všechny výtvory budou vystaveny v rámci květnové akce
u příležitosti oslav mezinárodního dne rodiny.

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

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
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek LA- v Jiříkově, 1. října 2014 - zájezd
ZARIÁNSKÉHO SERVISU do polského Těšína.
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka Občanské sdružení Pomocná
- pevná, pojízdná, podpažní, serví- ruka pořádá charitativní sbírku.
rovací stolky a polohovací lůžka Sbírka se koná: v pátek 14. března
(mechanická, elektrická). Kontakt 2014 od 10.00 do 15.30 hod.
po telefonu pí. V. Zapletalová ZŠ Jana Železného na Sídlišti
776 054 299
svobody a ZŠ a RG Studentská.
Sbírá se: oblečení, hračky, lůžREKONDICE V ROCE 2014. koviny, závěsy, utěrky, ručníky,
Okresní organizace Svazu kabelky, knihy aj. vše balené
postižených civilizačními cho- v sáčcích a pytlích. Info: OS Porobami v Prostějově, pořádá mocná ruka, Školní 32, Prostějov.
i letos rekondiční pobyt na Horní Tel.: 582 335 251, 734 575 711.
Bečvě v hotelu Cherry. Termín: Termíny sbírek na rok 2014:
23.- 29. června 2014. Bližší infor- 13. června, 19. září, 12. prosince.
mace a přihlášky p. Pařízek, mobil
739 513 405. Akce se mohou zú- Český zahrádkářský svaz
častnit i nečlenové našeho svazu. ZO Vrahovice - Kelčice XII.
ROČNÍK soutěže o nejlepší
VÉŠOVSKÉ KOŠT 2014 - so- domácí pálenku „VRANOVbota 22. března od 16.00 hod. SKÁ ŠTAMPRLA“ v restauraci
Pátý ročník degustace pálenek U TOMA v Kelčicích v sobotu
a domácích likérů ve Výšovicích 8. března 2014 od 15.00 hodin.
v zámku. Vzorky lze doručit do
9. března denně v 16.00 - 19.00 hod.
Semtamník SONS
na adresu Hana a Zdeněk Šťávovi, pondělí 3. března od14.30 hod.
Výšovice 29. Bližší informace na do 15.30 hodin - Rehabilitační
www.vysovice.cz/vesovske-kost. cvičení pro posílení tělesné konVstupné zdarma, možnost dice a zraku.
ochutnat všechny vzorky, boha- čtvrtek 6. března od 8.00 hod.
té občerstvení - nápoje, dršťková do 11.00 hodin - Tvoření z kepolévka, ovarové koleno, domá- ramické hlíny v centru denních
cí klobása aj.
služeb o.s. LIPKA Prostějov,
Tetín č.1. Sraz zájemců v 7.50
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
hodin před vchodem do Lipky.
PROSTĚJOV
čtvrtek 6. března od 14.00 hodin
pondělí 3. března od 9:00 hodin - přednáška pro zrakově postiže- Knižní bazar
né – Ochrana před povodněmi.
středa 5. března v 17:00 hodin
Místo konání přednáškový sál
- Beseda se spisovatelem Evže- statutárního města Olomouce,
nem Bočkem
Hynaisova 10, Olomouc.
čtvrtek 6. března od 15.00 do 17.00
hodin - poradna SOS v učebně
Sbor dobrovolných hasičů
Určice pořádá Maškarní bál
MC Cipísek
v sobotu 15. března 2014 ve
Individuální poradenství - dle 20:00 hodin v Sokolovně Určice.
objednání, konzultace s právničkou, psychologické poradenství, konzultace s výživovou
poradkyní
Odpolední herny pro rodiče
víceúčelová hala - zimní stadion
a prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí od 15:00 do 17:00 hoHODINOVÉ BRUSLENÍ
din. Na tyto herny není potřeba
se hlásit předem.

Domovní
správa, s.r.o

PRO VEŘEJNOST

Ve čtvrtek 6. března 2014
v 17:00 hodin se koná vernisáž MIX PAVLA ZUGARA
v prostorách Galerie N7.

úterý 4.3. 9.00 - 10.00 hodin
středa 5.3. 17.00 - 18/.00 hodin
neděle 9.3. 13.45 - 15.45 hodin

Další
setkání radních s občany
Prostějov/mik - Po nedávném setkání prostějovských rad-

ních s občany Vrahovic budou podobné diskuzní akce pokračovat i v příštím období. Nejprve je na řadě beseda s obyvateli Čechovic, Domamyslic a Krasic.
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.

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...
Martin Protivánek 1967 Prostějov
Bedřich Kršňák 1939
Prostějov
František Řehulka 1931
Myslejovice
Josef Hradečný 1925 Čechovice
František Růžička 1928 Lískovec
Vladimír Grulich 1948
Malé Hradisko
Josef Dopita 1941
Prostějov

Jan Potrusil 1946
Držovice
Vladimír Trač 1949
Prostějov
Anežka Konečná 1936
Raková u Konice
Jan Kadlec 1924
Ohrozim
Jana Matušů 1941
Prostějov
Helena Kmentová
1960 Vyškov
Vlasta Čurdová 1924
Vyškov
František Trnečka 1940 Ondratice

Rozloučíme se...
Pondělí 3. března 2014
Miroslav Majerech 1946 Prostějov
Oldřich Horňák 1928 Prostějov
Úterý 4. března 2014
František Přecechtěl 1927 Vřesovice
Středa 5. března 2014
Věra Müllerová 1928 Domamyslice
Vladimír Olejník 1930 Prostějov
Marie Dostálová 1922 Ludéřov
Marie Kalová 1955 Olšany
Pátek 7. března 2014
Jarmila Jakešová 1922 Prostějov

11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
14.30 kostel Pavlovice
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

TIP Večerníku

X. SPOLEČENSKO-EROTICKÝ PLES
KDY: sobota 8. března 2014 od 19.30 hodin
KDE: Kulturní dům Jesenec
Jubilejní desátý společensko-erotický ples
se bude konat v sobotu 8. března od 19.30
hodin v Kulturním domě v Jesenci. Na akci
vystoupí kapela Kreyn, moderovat ji tradičně
bude Láďa Sovět Rus. Po celý večer bude návštěvníky provázet čtveřice pirátských hostesek, u nichž si budete moci zakoupit lístky do
tomboly. Dvě z nich budou nahoře bez.
Kulturní dům se otevře už od 19.00 hodin.
O půl osmé bude ples slavnostně zahájen, od
20.00 bude následovat módní show, při které
bude k vidění přehlídka luxusního spodního
prádla. Od 21.30 se návštěvníci mohou těšit
na boubelka xxxl strip show v podání baculaté
striptérky Mery. V následující pánské strip show
vystoupí exotický mulat Werny. O půlnoci si své
věci z tomboly vyzvednou vylosovaní výherci,
od půl jedné je na programu exkluzivní dámská
lesbi show. Vstupenky leze v předprodeji nebo
na dobírku sehnat za 190 Kč, na místě pak přijdou na 250 Kč. Předprodej probíhá v prostějov-

Foto: internet
ských Hudebních nástrojích v Kramářské ulici či
v Elektru Brilant na Masarykově náměstí v Konici. Více informací se dozvíte na internetových
stránkách www.mamutagency.cz, na facebooku
či na telefonu 777 839 311.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... EROTICKÝ PLES!
PROSTĚJOVSKÝ 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 TUTO 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
rozdělujeme ROVNOU DESET VSTUPENEK!
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich uspěla pětice z vás, ve druhém
kole, které bude „telefonické“ a „mejlové“, dojde na další kvintet šťastlivců! Ti pak budou
mít na „eroťák“ do Jesence volný vstup.
Co je potřeba pro to 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
Soutěž probíhá od pondělí 27. února do čtvrtku 6. března.
štěstí při losování z osudí...
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ŠARMANTNÍ KAPITÁN Z FILMU PIRÁTI
Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY SE JMENOVAL JACK SPARROW. Jsme
rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal. V losovacím osudí se sešlo hned 154
správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou pětici: Miroslav Řezáč, Prostějovičky 28 * Andrea Navrátilová, Francouzská 3, Prostějov * Jana Brachtelová, U Parku 194, Plumlov * Magdalena Otáhalová, Palackého 412, Bedihošť * Pavel Zatloukal, Vrlova 36, Prostějov
Vyhrané vstupenky si můžete vyzvednout přímo na místě před začátkem akce, na základě dokladu totožnosti budete vpuštěni do sálu zdarma.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
NAPIŠTE NÁM ALESPOŇ JEDNO
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTO VSTUPENEK NA LETOŠNÍ EROTICKÝ PLES?
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 6. BŘEZNA, 14.00 hodin. Ze správných odpovědí vylosujeme druhou pětici výherců, kteří získají vstupenku na ples. Druhý kvintet výherců
budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe
mobilní spojení...

O hlasování v anketě o cenu veřejnosti v kultuře je zájem

Prostějov/red - Za první týden
hlasování v anketě o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti
kultury za rok 2013 obdrželo
hejtmanství již 1113 hlasů. Na
prvních příčkách se v průběžném hlasování drží dvě
kulturní události, které nejsou
z Olomouce.
„Jsem velice rád, že jsou občané a samotní organizátoři
kulturních akcí aktivní a v naší
anketě hlasují. Je to pro nás
signál, že je o anketu zájem
a že veřejnost chce ocenit úsilí organizátorů akcí, kteří pro
nás v roce 2013 připravili zajímavé kulturní zážitky,“ uvedl
náměstek hejtmana Radovan
Rašťák. „Kompletní průběžné
hlasování zveřejníme v prvních
týdnech měsíce března. Budu
velice zvědavý, nakolik se po

Foto: Petra Hežová
zveřejnění pořadí nejlepších
kulturních akcí změní,“ dodal.
Na webu kraje mohou zájemci vybírat z 10 nominovaných
zajímavostí a kulturních akcí

a rozhodnout o vítězi. Anketa
poběží do 31. března. Občané mohou hlasovat na adrese
http://www.kr-olomoucky.cz/
anketa-ceny-kultury-2013.

Hejtmanství zrekonstruuje další
část zámku v Čechách pod Kosířem

Prostějov/red - Olomoucký kraj
hodlá během letošního a příštího roku opravit další část zámku v Čechách pod Kosířem.
Podá proto žádost o podporu
z Regionálního operačního programu Střední Morava, který
rozděluje část dotací z Evropské
unie. Ve čtvrtek o tom rozhodli
krajští radní.
Projekt třetí etapy rekonstrukce
zámku počítá s obnovou prvního a druhého podlaží jižní-

ho a západního křídla objektu.
„V prostorách bude umístěno
muzeum věnované Josefu Mánesovi a šlechtickému rodu Sylva Taroucca,“ uvedl hejtman Jiří
Rozbořil. Peníze budou sloužit
například k úpravě podlah, dveří a oken ve všech místnostech,
rekonstrukci
elektroinstalace
a topení i opravě omítek a vymalování.
Náklady jsou odhadovány na 24
miliónů korun. Až 85 procent

celkové částky by mohla být
zaplacena z evropských zdrojů, zbývajících 15 procent, tedy
3,6 miliónu korun, uhradí Olomoucký kraj. Podle pravidel čerpání dotace musí být celý projekt
dokončen v roce 2015.
Dalších 5 miliónů je kraj připraven
investovat do mobiliáře. Ten se
podařilo zčásti nalézt na různých
místech České republiky. Původní
vybavení pak doplní repliky nedochovaných předmětů.

KINO METRO 70

KULTURNÍ KLUB DUHA

pondělí 3. března
17:30 Babovřesky 2
česká komedie
20:00 Babovřesky 2
úterý 4. března
17:30 Babovřesky 2
20:00 Attila Marcel
francouzská absurdní komedie
středa 5. března
17:30 Babovřesky 2
20:00 Babovřesky 2
čtvrtek 6. března
17:30 300: Vzestup říše
americké historické drama
20:00 Koleje osudu
americké filmové drama
pátek 7. března
15:30 Dobrodružství pana
Peabodyho a Hermana 3D
animovaná komedie
17:30 300: Vzestup říše
20:00 Koleje osudu

sobota 8. března
15:00 Kamarádi z televize
pásmo pohádek
17:30 Revival
česká filmová komedie
20:00 Revival

APOLLO 13
pátek 7. března
20:00 Raggabass with
Dj Hot and Mic-key
Dreadalist
sobota 8. března
19:00 Benefiční zápas
v improvizaci & koncert

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
středa 5. března
19:00 Tři verze života
divadelní sál

sobota 8. března
15:30 Dobrodružství pana
Peabodyho a Hermana 3D
17:30 Koleje osudu
20:00 300: Vzestup říše

na zajímavé akce

neděle 9. března
15:30 Dobrodružství pana
Peabodyho a Hermana 3D
17:30 300: Vzestup říše
20:00 300: Vzestup říše

nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

SVÉ TIPY

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

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

TTELEFON 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. –
PODIVUHODNÝ GRAFEN, MATERIÁL PRO TŘETÍ
TISÍCILETÍ proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč..
POZOROVÁNÍ SLUNCE - se koná v pondělí, ve čtvrtek,
v pátek, v sobotu a v neděli od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ - oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli v 19:30 hodin. Vstupné 20 Kč.

Pohádková středa - v 15:30 hodin uvádíme pohádku ZE
STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH. Vstupné 20 Kč.
SOUTĚŽ - v neděli ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti
„KOSMONAUTIKA“ DOMOVY NAD ZEMÍ. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA
si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
7.3. Hasičský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
JSDH Mostkovice
8.3. Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo Prostějově
Prostějov
Rotary klub Prostějov

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Tištín
Dne: 17 .3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Tištín včetně podnikatelských subjektů v obci,
mimo velkoodběratele.
Obec: Drahany
Dne: 18. 3. 2014 od 7:30 do
10:30 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.
Obec: Křenůvky -chaty
Dne: 19. 3. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá chatová osada Křenůvky
Obce: Buková
Dne: 19. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Buková mimo farmu
ZD a vodárnu.
Obec: Klenovice
Dne: 21. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ve
směru od Čelčic od č.216 a 238
po č.264 a 102 včetně.
E.ON Česká republika, s.r.o.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21
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Exkluzivní interview s bronzovou Dívkou roku 2014 a vítězkou titulu Dívka internetu

„VE SVÉM OKOLÍ JSEM SE SETKALA I S NEPŘÍZNIVÝMI OHLASY...“
Čtrnáctiletá Prostějovanka Denisa Kopecká si dá bez problémů třeba hamburger

Prostějov - Jak Večerník informoval v minulém vydání,
v sobotu 22. února proběhlo ve Šternberku základní kolo
třináctého ročníku soutěže Dívka roku, kterého se každoročně účastní dospívající děvčata od třinácti do patnácti let.
A i Prostějov měl mezi účastnicemi klání své zastoupení.
Byla jím čtrnáctiletá studentka Denisa Kopecká. Ta porotu
doslova učarovala svým sympatickým vystupováním, půvabným obličejem a zejména smyslem pro humor, který bezezbytku prokázala vtipně zvoleným kostýmem na zadané
téma ‚První rande‘. Porotci Denisu ocenili celkově třetím
místem v soutěži a katapultovali ji tak do celomoravského kola. Ovšem sympatická Prostějovanka své fanoušky
jednoznačně okouzlila svými čokoládově hnědýma očima
a díky získaným hlasům získala titul „Dívka internetu“. Co na
tato ocenění říká sama Denisa a co plánuje do budoucna?
Jak se jí vůbec účast v soutěži líbila a co plánuje do dalšího
kola soutěže? Nejen na tyto otázky se Večerník ptal samotné finalistky v exkluzivním rozhovoru...
Petra Hežová
Jak se cítíte jako letošní nejkrásnější dívka internetu?
„Rozhodně se necítím úplně nejkrásnější... (smích) Ale vzhledem k tomu,
že mi všichni spolužáci ze třídy gratulovali k úspěchu, musím říct, že je to moc
dobrý pocit (úsměv).“
Věděli předem vaši spolužáci, že
se budete účastnit soutěže Dívka roku 2014?
„Ano, řekla jsem jim to, aby mě podporovali a posílali hlasy do soutěže.
Byla jsem velmi překvapená, jak byli
vstřícní a jak ochotně mi pomohli s hlasováním.“
Setkala jste se i s negativními
ohlasy na vaši účast v soutěži?
„Bohužel ano, ale řekla jsem si, že to
nevadí a raději se obrátím na někoho,
kdo mi bude ochoten držet palce a poslat hlas. A musím říct, že bylo mnohem
více těch, kteří mi chtěli pomoct a byli na
mé straně, za což jim všem samozřejmě
moc děkuji... (úsměv)“
A jak vaši spolužáci přijali skutečnost, že s nimi do školy chodí

držitelka bronzového místa v soutěži
Dívka roku 2014 a současně nejkrásnější dívka internetu?
„Všichni mi moc gratulovali, a když
jsem jim řekla, že postupuji do dalšího
kola, tak se nabídli, že pojedou se mnou
a budou mě podporovat i fandit mi přímo na místě. Další kolo soutěže se ale
bude konat až v Ostravě a to je pro většinu příliš daleko. Ale i tak mi slíbili, že
mi budou držet palce.“
Další kolo soutěže vás čeká za
několik týdnů, připravujete se
už nějak na disciplíny?
„Rozhodně chci trochu upravit volnou
disciplínu, budu usilovněji trénovat,
abych si ještě zlepšila fyzičku a mohla
do svého vystoupení přidat víc akrobatických prvků.“
Prozraďte čtenářům, jaké disciplíny se vaše tréninky týkají?
„Jde o trénink moderního tance, takže
moje volná disciplína je vyloženě taneční (úsměv). Od tří let jsem cvičila
tady v Prostějově sportovní gymnastiku a z té jsem později přešla na moderní tanec, který trénuji v taneční škole
Pirouette.“

Máte kromě tance i jiné koníčky?
„Dřív to byla i ta zmiňovaná sportovní
gymnastika. Mimo to ale moc ráda maluji a zpívám, sport už mě tolik nebaví.
Úplně nesnáším například běhání na čas
(smích).“
A jak jste se vlastně k soutěži dostala?

„Ne, to stoprocentně ne (smích), já
jím docela dost. Bez problémů si dám
hamburger a cokoliv naa co mám právě
chuť...“
Zpět k soutěži. Které disciplíny
jste se nejvíc bála
a a proč?
„Nejvíc jsme se bála rozhovoru,
ozhovoru, protože si osobně myslím, že neumím moc
osti. Ne, že bych
dobře mluvit na veřejnosti.

„Byla to taková týmová prácee (smích).
(smích).
Původně jsme s tátou v Praze chtěli
sehnat kostým na Amorka nebo na
bohyni lásky Afroditu.
Jenže jsme tam
nenašli nic, co by
odpovídalo naší
představě. Nakonec jsme se-

„Na modelingu se mi líbí vše, od focení,
chůze po mole, po předvádění krásných šatů.
Ráda bych se stala profesionální modelkou...“

Vítězka internetového hlasování a bronzová ze soutěže
Dívka roku 2014 Denisa Kopecká má o svém snu jasno
„Bylo to zásluhou mojí mamky, která
po něčem pátrala na internetu, když narazila na odkaz na soutěž Dívka roku
a na článek o jedné z loňských finalistek.
No a napadlo ji, že by mě mohla přihlásit
(úsměv).“
Chtěla byste se i na základě téhle
zkušenosti se soutěží věnovat
modelingu?
„Stoprocentně. Určitě bych chtěla v modelingu pokračovat, protože mě to strašně baví. Focení a nácvik ladné chůze,
všechno to byl velmi vzrušující zážitek.
Sleduji i televizní soutěže miss a moc se
mi líbí představa, že bych snad jednou
mohla být jednou z finalistek...“
Co se vám na účasti v soutěži nejvíc líbilo?
„Asi všechno. Když jsem na sobě měla
na závěr ty plesové šaty, to byla vážně
nádhera. Cítila jsem se tak nějak princeznovsky (smích). Měly jsme tam
k dispozici i kosmetičku a kadeřnici,
byly to moc prima holky (úsměv). Na
základě účasti v soutěži mě navíc oslovili z jedné modelingové agentury, takže
doufám, že budu mít možnost nadále
v tomto oboru pokračovat.“
Ale nedržíte nějakou drastickou
dietu jako účastnice soutěží
krásy, že?

emohu najít to
koktala, ale někdy nemohu
ně, což by se asi
správné slovo a podobně,
mělo. Také jsem
při rozhovoru stávat nemělo.
plíny, jestli něco
se obávala volné disciplíny,
nepokazím při tanci...“
Při interview jstee dostala otázky
htěla povečeřet‘
‚S kým byste chtěla
a ‚Kdo vás nejvíc rozveselí‘.
zveselí‘. Prozradíte našim čtenářům své odpovědi?
„Ráda bych povečeřela
ela s americkou
modelkou, herečkou a moderátorkou
Tyrou Banks. Ta moderuje talkshow
´Amerika hledá top modelku´, což je
mimo jiné můj oblíbený televizní pořad
a Tyra Banks je jednoznačně můj velký
vzor (úsměv). Na otázku kdo mě nejvíc
rozveselí, jsem ani nemohla odpovědět
jinak, než moje rodina, speciálně můj
starší bratr mě dokáže rozveselit hrozně moc, ale někdy mě umí i pořádně
naštvat (smích). I mí mladší bráškové,
kteří mě svou roztomilostí vždycky
moc pobaví a nemohu zapomenout i na
své kamarády, kteří to někdy pořádně
‚zabijou‘ (smích).“
V souvislosti s vaší účastí v soutěži se nemohu nezeptat na váš
originální kostým, určený pro disciplínu, kde jste si měly zvolit kostým
na první rande. Kdo přišel s nápadem na tak vtipný komplet?

Foto: archiv Denisy Kopecké
hnali ucházející kostým Amora, který
jsme ale naštěstí nevzali, protože podobný nápad měly v soutěži asi čtyři
dívky, které se za Amora oblékly. Seděli jsme tedy s taťkou v kavárně a pře-

mýšleli, co by sse místo zmiňovaných
hodilo Napadlo nás, že bych
kostýmů hodilo.
mohla jít celá v rrůžové, jenže ani tentonesehn růžové triko, sukni
krát jsme nesehnali
jsm nakonec s mamkou
a boty, takže jsme
obj
v Prostějově objevily
růžové pyžamko
napad že bych mohla mít
a babičku napadlo,
srdíčk jako batůžek s nápina zádech srdíčko
sem ‚Jen o tobě sním‘, což mělo odkazovat k tomu, žže se mi to první rande,
na které mám dle zadání disciplíny
vyrazit, jenom zdá. A protože každý,
zamilov
kdo je zamilovaný,
se dívá na svět
brý ještě jsme koupily
skrz růžové brýle,
růžov brýle ve tvaru srdíobrovské růžové
komp doplnily (úsměv).“
ček, které komplet
Existuje vůbec něco, co se
so
vám na soutěži
nelíbilo?
ř
„To nemohu říct,
líbilo se mi asi
všech
opravdu všechno.
Jen možná stát
hodinu na podpatcích
při soustředěpod
ních, to byla pr
pro mě trochu zátěž. Ale
modelka přece musí vydržet všechno,
ni
takže mi to nijak
zásadně nevadilo
(úsměv).“
Jste stude
studentkou prostějovského Gymnázia
Gymn
Jiřího Wolkera,
kam se hodláte vydat po jeho zdárném absolvová
absolvování?
„Původně jsem chtěla jít na vysokou
školu do Prahy, konkrétně na DAMU,
ale možná se najde i jiná škola, na
kterou bych se chtěla přihlásit. Díky
tomu, že chodím na gymnázium tak
to mám se střední školou vyřešené,
tak jen doufám, že pak klapne ta vysoká (úsměv).“

kdo je
denisa kopecká

Čt á til táá studentka
Čtrnáctiletá
t d tkk prostějovského
těj
ěj kkéh
éh G
Gymnázia
á i Jiřího
Jiříh
Wolkera byla ve finále soutěže Dívka roku 2014 jedinou zástupkyní Prostějova. Celkově třetí místo ji katapultovalo do
dalšího kola soutěže krásy, kde se utkají krásky z celé Moravy. Modeling Denisu baví a v budoucnu se mu chce naplno
věnovat. K jejím koníčkům patří především moderní tanec, jemuž věnuje podstatnou část svého volného času. Někdejší zálibu ve sportovní gymnastice v současnosti nahradil zájem o zpěv, malování a hlavně modeling. Skromná Prostějovanka plánuje v budoucnu zamířit na pražskou DAMU, kde kromě krásy
bude moci předvést své herecké nadání. Palce jí v jejím úsilí drží celá rodina.
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Číslo Pondělí

3. března 2014

FOTBAL
KRUTÝ DEBAKL

Oslabený tým
1. SK vyfasoval
v Uničově čtyřku
čtěte
na straně

BERDYCH UHRÁL FINÁLE V DUBAJI

23

ROZHOVOR
"CHTĚL JSEM VÍC HRÁT"

Exkluzivní interview
s fotbalistou na odchodu
Filipem Studeným
čtěte
na straně

basketbal

32

SOBOTA 5. 3.

18:00

MATTONI NBL – 35. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
USK PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 7. 3.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ – 17. KOLO

ORLI PROSTĚJOV „B“
TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 8. 3.

OD 8:00

VELKÁ CENA MĚSTA
PROSTĚJOVA
Zimní stadion Prostějov

SOBOTA 8. 3.
NEDĚLE 9. 3.

13:00
10:00

EXTRALIGA KADETŮ U17 – 19. A 20. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BK PŘÍBOR
ORLI PROSTĚJOV
BK FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 8. 3.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 28. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 9. 3.
NEDĚLE 9. 3.

A POSTOUPIL NA PÁTÉ MÍSTO
Dubaj, Prostějov/lv

NA DALŠÍ TURNAJOVÝ TRIUMF PROSTĚJOVSKÝ TENISTA TOMÁŠ BERDYCH
NEDOSÁHL. PO VÍTĚZSTVÍ V ROTTERDAMU SE V DUBAJI PROBIL AŽ DO FINÁLE,
KDE NESTAČIL NA ŠVÝCARA ROGERA FEDERERA. PODLE MNOHA ODBORNÍKŮ
NEJLEPŠÍ TENISTA VŠECH DOB ZÍSKAL 78. TITUL A SOUČASNĚ SI ZAJISTIL, ŽE
VE ČTRNÁCTÉ SEZONĚ PO SOBĚ VYHRAJE ALESPOŇ JEDEN TURNAJ, ČÍMŽ
VYROVNAL DOSAVADNÍ REKORDNÍ BILANCI IVANA LENDLA. „GRATULUJI
LEGENDĚ,“ NECHAL SE SLYŠET BERDYCH.
ČESKÁ JEDNIČKA SICE VYHRÁLA PRVNÍ SADU, ALE FEDERER DOKÁZAL PRŮBĚH
UTKÁNÍ ZVRÁTIT A VYHRÁL 3:6, 6:4, 6:3. BERDYCH SE I PŘES PORÁŽKU
POSUNE V NOVÉM ŽEBŘÍČKU ATP NA PÁTÉ MÍSTO. „PORÁŽKOU SE NEBUDU
UŽÍRAT. MUSÍM SE ZASE VRHNOUT DO PRÁCE.
C PŘÍŠTĚ
Š
TŘEBA VYHRAJI,“
J,
USMÁL SE HRÁČ, KTERÝ MÁ NA ZAČÁTKU
více čtěte na straně 29
SEZONY SKUTEČNĚ VYNIKAJÍCÍ FORMU.

„Fanoušci“ házeli do šatny dýmovnice a vyříkávali si prohru...

Prostějov/jim - Policejní dohru mělo sobotní hokejové
střetnutí Jestřábů s Frýdkem-Místkem. Favorit celé
soutěže a jasný vítěz základní
části podruhé v řadě prohrál
a dostal se tak pod hrozbu
vyřazení hned ve čtvrtfinále,
což některé fanoušky nepotěšilo až natolik, že se rozhodli
hned po utkání jít si celou

situaci vysvětlit za hráči do
útrob stadionu.
Při cestě fanoušků do kabin se
dostala ke slovu i pyrotechnika, údajně došlo i ke kontaktu mezi některými příznivci
a generálním manažerem
„A“-týmu Jaroslavem Luňákem. Ten se k celé situaci bohužel nechtěl vyjadřovat...
O trochu sdílnější byl kouč

10:00
14:00

Prostějov/jim - Do obtížné situace se
po úvodních třech čtvrtfinálových
duelech dostali prostějovští hokejisté.
Po úvodní výhře 8:1 a za stavu 6:4
v koncovce druhého zápasu se zdálo,
že jde vše podle plánu, a že již v sobotu budou moci hráči i fanoušci po třetí
výhře společně slavit hladký postup do
semifinále. Jenže, od té doby, jakoby
se proti svěřencům trenéra Zachara
spikli všichni zlí čerti a vše je zcela jinak. Ztráta druhého souboje se přetavila v marnost ve třetím utkání série,
po němž tak platí stav 1:2. Jestřábům
teď nezbývá nic jiného než zvítězit jak
dnes, tj. v pondělí 3. března, na zimním stadionu v Porubě, tak o dva dny
později na domácím ledě. Jinak pro ně
vyřazovací boje a útok na baráž skončí hned v samotném úvodu... A to by
mělo s největší pravděpodobností kruté následky!
Vstup do vyřazovací části přitom hokejistům Prostějova vyšel na jedničku. První
zápas s Frýdkem-Místkem dokonale
navázal na předchozí dvě domácí bitvy
s tímto soupeřem (10:1 a 9:2), výhra 8:1
dávala týmu Petra Zachara dobré vyhlídky do dalších soubojů play off.
Ne tak jednoduše, ale přesto pozitivně se vše vyvíjelo i na pomezí Moravy
a Slezska. Domácí Frýdek-Místek sice

TJ OP PROSTĚJOV
BRNO-JULIÁNOV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK, BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

prostějovského výběru Petr
Zachar. Za podporu během
zápasu i celé sezony diváky
pochválil, incident po utkání
mu ale příliš radosti neudělal. „Nechtěl bych to příliš
komentovat, to mi nepřísluší. Správný fanoušek se
pozná podle toho, že stojí za
mužstvem a pomáhá mu. Co
se stalo v sobotu po zápase,

brzy vedl, hostům se ale podařilo otočit
a utéci do stavu 4:2 i 6:4, Slezané se ale
i za zdánlivě rozhodnutého stavu dokázali dotáhnout. Ještě necelé dvě minuty
před koncem drželi Jestřábi náskok dvou
branek, závěr jim ale nevyšel a obrat dokonalo prodloužení.
Tímto výsledkem si Severomoravané vynutili pokračování série a návrat
v pondělí zpět na stadion do Poruby,
kde musí nuceně „azylovat“. Hráči tohoto mužstva i bez Marka Ivana, jenž
může vše sledovat pouze ze střídačky, ale připravili ještě jeden šok.
O velké překvapení se totiž postarali i na
Hané, když se dostali až do vedení 3:1
a náskok uhájili až do závěrečné sirény.
Jako první se tak dostali k mečbolu.
Po základní části přitom oba týmy
dělilo prakticky čtyřicet bodů a prostějovský tým dokázal svého soupeře
z Frýdku-Místku ve všech čtyřech
utkáních porazit! V tomto duchu vyznívá i pohled do statistik zatím posledního
vzájemného měření sil, v němž Jestřábi
vyprodukovali celkem třiašedesát střel, jen
jim nebylo souzeno hostujícího gólmana
Kubáně překonat víckrát nežli dvakrát...
Jenže nedaří se zatím zejména nejúdernější
formaci ze základní části Stejskal-Luňák-Venkrbec. Tato trojice zatím sesbírala jen
sedm bodů za jednu branku a šest asistencí.

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ – 31. A 32. KOLO

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

Foto: internet

to na hokej a obecně ke sportu nepatří,“ vzkázal do „kotle“ lodivod prostějovských
hokejistů.
To kapitán Jestřábů Lukáš
Duba se snažil brát celou situaci s nadhledem. Ocenil, že
se dalo s fanoušky diskutovat,
a poukázal i na fakt, že je
mnohem příjemnější probrat
věci takto osobně, a s konkrét-

ním člověkem, než číst příspěvky na různých diskusních
fórech, kde jsou všichni chráněni anonymitou. Hráči se
totiž převlékli do teplákovek
a společně s aktivními a nespokojenými fans se vydali
mimo stadion ven. Na místo
sice dorazila i dvoučlenná policejní hlídka, zasahovat nakonec nemusela.

ŠOK! JESTŘÁBŮM HROZÍ KONEC SEZONY

SOUTĚŽ VE ČTRNÁCTI KATEGORIÍCH

volejbal

TRHÁK TÝDNE

nalistujte
stranu 21

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Na čele týmových statistik je tak s bilancí
3+3 Viktor Coufal, stejný počet gólů nasázeli ještě Martin Belay s Jurajem Juríkem.
Zdaleka ještě není nic rozhodnuto.
Přestože nervozita v táboře Jestřábů
je vysoká a stres koluje i v krvích příznivců, o čemž svědčí exces po sobotním
mači, Prostějov zůstává nadále favoritem. Trochu k lítosti právě směrem
k slušným příznivcům je skutečnost,
že během neděle se prakticky nikdo
z odpovědných činovníků nechtěl k
aktuální nelichotivé situaci vyjadřovat.
„Řeknu vám jen tolik, že vyhrajeme
jak v pondělí, tak ve středu a budeme
hrát semifinále,“ napsal v SMS zprávě

jako odpověď na žádost o rozhovor Jaroslav Luňák, generální manažer „A“-týmu LHK Jestřábi. Víc nepříznivý
stav série komentovat nechtěl. Takže
jsme se nedozvěděli, zda-li vedení
klubu přijme před dnešním klíčovým
duelem sezony nějaká opatření, či naopak speciální motivační prvky...
Půjde-li ale vše podle představ hráčů, realizačního týmu i vedení prostějovského
klubu, pak se fanoušci mohou v tomto
týdnu těšit hned na čtveřici duelů. Po
zbylé dvojici čtvrtfinálových zápasů by to
bylo v pátek první semifinále na domácím ledě a v neděli druhý semifinálový
zápas na půdě soupeře.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 8: na snímku byl dům z ulice Hradební.
Vylosovaným výhercem, jenž získává LOŽNÍ SOUPRAVU,
kterou věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově, se stal ROMAN JURÁŠ, Dolní 16, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, posílejte do redakce nebo
telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 6. BŘEZNA, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 10. BŘEZNA
2014. Dnes se zápolí o POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč
od EICO PLUS.

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.

U NÁS KOUPÍTE PRAVÝ HOLANDSKÝ...

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

TIP
k obrazovce
VRATNÉ
LAHVE
FILM, ČR (2007)

SOBOTA 8. 3. 2014

20:20 HODIN

AREÁL, BALÍKY, BLÁZEN, BONA, BYDLO, CAEN, DŽEM,
HLADIT, HLAS, HŘAD, JÍVA, KLEC, KOTĚ, KUKLA, LEPY,
NADACE, NÁHON, OBEC, OKAŘ, OPĚRA, OTOK, PÁDLA,
PAPÁ, PÍST, POŘÍZ, RTÍK, SMĚNKA, STISK

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to tentokrát DO ČTVRTKU 6. BŘEZNA 2014,
14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„JEDLÝ PAPÍR“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Česlava ŠMUDLOVÁ, KRUMSÍN 46, Prostějov, která se
tak může těšit na užitečnou cenu od partnera soutěže jenž
v minulém dějství byla FIRMA CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ,
sídlící v Čelechovicích na Hané. POUKAZ NA NÁKUP V
HODNOTĚ 400 Kč jí 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 opět 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 10. BŘEZNA 2014.
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Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana
Vilhelmová, Jiří Macháček,
Pavel Landovský, Jan Budař, Nela Boudová, Miroslav
Táborský, Věra Tichánková,
Jana Plodková
Otec a syn Svěrákovi spojili
síly v rodinné komedii, jejíž hrdinou je bývalý učitel
Tkaloun, který v důchodu
nastoupí do výkupu lahví
v supermarketu. A to je svérázný mikrokosmos plný tragikomických osudů. V hlavní
roli Zdeněk Svěrák. Hrdinou
příběhu je bývalý učitel Josef Tkaloun, který sice definitivně opustil své žáky, ale
nehodlá se smířit s tím, že

sami z těch nejrůznějších kousků, V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč.
V minulém, celkovém součtu již
stodevětačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Lukáše
Krajíčka. Jediného prostějovského rodáka, který se zúčastnil
zimních olympijských her v Soči,
kde byl členem české hokejové
reprezentace, která skončila na
šestém místě, poznala celá řada
našich čtenářů...
Z porce 412 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Jiří HOFMANN,
Palackého 742, Kostelec na
Hané. Prostřednictvím Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod.
Graficky jsme mírně poupravili
jednoho z nejvyšších činitelů statutárního města Prostějov, který
letos oslaví pětasedmdesáté narozeniny...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, JUBILEJNÍHO
STOPADESÁTÉHO kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
6. BŘEZNA 2014, 14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ, a to 10. BŘEZNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VE HŘE POCTIVÝ CATERING...

Také první číslo ve třetím
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 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 podruhé 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 6. BŘEZNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 3 - 5 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově
stosedmatřicátouprvní výherkyní
stala LENKA TRNEČKOVÁ,
kpt. Jaroše 29, Prostějov.
Přímo v sídle redakce si tak může
vyzvednout
POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnoval
obchůdek paní Vašíčkové
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, jež byla partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
10. BŘEZNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

by jako důchodce měl trávit
čas posedáváním na lavičce
v parku. Tkaloun je stále vitální chlap a nehodlá zestárnout v nečinnosti. Jeho žena
Eliška, která o mužích ví své,
však komentuje jeho nápady
se sarkastickým nadhledem...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Milada Bosáková, Fanderlíková 7, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Nově otevřená prodejna kamenů a minerálů Perla
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 6. 3. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
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REALITY
Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Svatoplukova 21,Prostějov

www.vnb-reality.cz

Ing. Zuzana Kuèerová
tel. 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

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

Klenovice na Hané, okr.Prostějov. Prodej dokonalé novostavby RD
5+1,terasa,dvojgaráž,plyn.ÚT,krbs rozvodem,klimatizace.Zast.plocha
156 m2, zahrada 570 m2.
Cena: Kč 3.950.000,-

• byty 1+1, 2+1 i k rekonstrukci
• byt 3+1 do 1,5 mil.Kè
• RD v Prostìjovì do 3 mil. Kè
• vìtší pìkný byt nad 80 m2
• menší zahradu v PV a okolí
• chaty a pozemky

• byt 2+1, šatna,balkon
• byt 3+1, a vìtší
• RD do 10 km od PV
• byt1+1, vl. vytápìní
• novostavbu RD v PV
• chata Plumlov, Stražisko

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

www.vnb-reality.cz
Tel.: 773 542 542
775 246 321

Prostějov, Kojetínská ul. Prodej pozemku 2342 m2 na okraji města
v průmyslové zóně.
Cena: Kč 299,-/m2

e-mail: info@impulsreality.com

Historický objekt v novorenesančním stylu

Prodej Bytu 3+1, Prostějov ul. Křížkovského

Prostějov, centrum. Pronájem obchodu 40 m2.
Cena: Kč 12.500,-/měsíc včetně služeb

Ptení,okr.Prostějov.ProdejRD–2byty3+1+tech.přízemí,garáže.Zast.plocha
79m2,zahrada1110m2.Pronajato,výnos72.000Kč/rok. Cena:Kč590.000,-

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

Prodej RD, Plumlov

Prodej pozemku na výstavbu RD, Smržice

BYTY – PRODEJ:

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

Kč 1.990.000,Kč 1.399.000,Kč 3.890.000,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, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Určice
2+1, Pv, Plumlovská ul.
3+kk, Pv, Kostelecká ul.
3+1, Pv, Určická ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců

Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (4.500)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (1.500)
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (2.200)
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
Kč 10.500,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

Prodej RD, Určice

Stavební firma
hledá pozemek

- pohodové vyřízení realitních služeb

SUPERNOVINKA:
1) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
350 tis.Kč !!!
2.999 tis.Kč
2) RD 4+kk Melantrichova - 204 m2, zahr.
480 tis.Kč
3) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
3,3 mil.
4) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
2
5.490 tis.Kč
5) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m
PRONÁJMY:
1+kk sídl.E.Beneše - po rekonstr.,
6.100,- vč.ink.
1+1 Vrahovice, 2.P., zahr.
4,4 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,3 tis.+ ink.
2+1 Sídl.Svobody - 7.P..
8,5 tis.vč. ink.
8,5 tis.Kč vč.ink.
3+1 Dolní - 90 m2, 1.P.
3+1 Anglická - po rekonstr.
9 tis.Kč vč.ink.
BYTY:
1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
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,
Raková - chalupa 640 tis.Kč
Seč
650 tis.Kč,
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
2
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m , zasíť.
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
Garáže:
Pronájmy - Lidická, Plumlovská, Krasická, Domamyslice
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Prodej pozemku na stavbu RD

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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 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 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

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

Volejte: 739 322 895
1+1 Sídl. Svobody OV po rekonstrukci
630.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč

777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty:

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

vhodný k výstavbě
rodinných domů
v Prostějově nebo
v blízkém okolí.

Kontakt:
777 694 377

Volejte: 739 322 895
1+1 Dobrovského
5.500Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
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.
Volejte: 739 322 895
Garáž Kostelecká zánovní
250.000Kč

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

Koupím byt 3+1 nebo 2+1. Nejlépe
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. v okolí u rybníka. Může být i v původním stavu. RK nevolejte prosím. Tel.:
732 741 922
REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Koupím RD nejlépe v Pv nebo jeho
Svatoplukova 21, Prostějov
okolí. Může být původní stav. RK
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
nevolat. Tel.: 732 755 910
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč Pronájem bytu 1+1 cihla, B. Něm* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč cové. 5 500 Kč/měs. vč. služeb. Tel.:
* BYT 3+1, 81 m2
1.250.000 Kč 777 18 05 63
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
* PRONÁJEM 2+1 5.000/měs+ink
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
605 011 310 i SMS
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
Koupíme byt 4+1. Tel.: 774 858 723
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
Koupíme byt 2+1, od nám. Spojen* RD 6+2, Pačlavice
750.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč ců-E.Beneše. 774 421 818
* PRONÁJEM kanceláře 6.500/měs.
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
WWW.VNB-REALITY.CZ
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
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
Hotově vykoupím vaši nemovitost.
Ihned. Tel.: 723 565 897
Pronajmu byt 2+1, Holandská ul..,
774 465 799
Pronajmu byt 2,5+1, Okružní, PV.
Nájem 6 800 Kč vč. inkasa. 1 nájem
předem. T.: 723 364 576
RD 3+1 s garáží ke kompletní rekonstrukci, v klidné a žádané lokalitě města Prostějova, podsklepený,
zahrada, vjezd. Cena 2 950 000 Kč
při rychlém jednání sleva možná.
Tel.: 608 776 089

UZÁVĚRKA
pro nabídku

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

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

do 12.00 HODIN

www.realitypolzer.cz
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Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Máte záznam v některém z registrů?
Vlastníte dům či byt? Sloučíme vaše
půjčky do jedné a s nižší splátkou. Volejte 775 783 290
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

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

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

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
Pronajmu garáž. Sladkovského ul.
Tel.: 732 619 482
Pronajmu velkou nadstandardní garáž 30 m2 na Okružní ul.
uzavřený objekt + elektrika.
Tel.: 604 711 585
Pronajmu 3+1, 6 tis. 723 565 897
Přenecháme nájem zavedené velké
restaurace v Prostějově. Poloha –
okraj velkého sídliště. Informace na
tel.: 602 747 139

Pronajmu byt 2+1 54m2 v klidné
lokalitě PV, částečně zařízený. Cena
5500,- + inkaso. Volny od dubna
2014. Tel. 775 011 885. RK nevolat.
Hledám pronájem bytu 2+1 s balkonem, přípoj. internet, s možností
trval. pobytu. Částečně nebo úplně
zařízený. Cena 6 800 Kč vč. ink. Bez
kauce, bez RK! Tel.: 721 610 097
Maminka se 3 dětmi hledá pronájem 2+1, do 8 tis. měs. vč inkasa.
Tel.: 608 732 461 Ne RK!
Hledáme ke koupi dům se
zahradou a sklepem, stav nerozhoduje. Dále koupíme pole, louky.
Tel.: 774 414 525
Prodám byt 2+1 v OV, po celkové rekonstrukci. RK nevolat! Tel.:
777 868 382

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

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

Pronajmu obchodní prostor 120 m2
na ul. Kravařova. Tel.: 777 13 55 40

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

REALITY

Koupíme byt 2+1. Rychlé jednání.
Tel.: 774 405 644
KOUPÍM POLE 723 335 940
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice.
774 101 818

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 tisíc Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
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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Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
SLUŽBY

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby. Montáž kazetových podhledů. Cenové kalkulace zdarma. Tel.:
603 504 751

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

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

David Čadílek – izolace ploch i
střech. Provádíme rekonstrukce
a opravy plochých, asfaltových
střech včetně klempířských prací.
Tel.: 777 125 551
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Zednické a obkladačské práce, nátěry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
723 522 369

Provádím veškeré výkopové a bourací ruční práce. Tel.: 736 111 076

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

Provádím opravy a montáže elektroinstalace, spotřebičů (sporáky, bojlery) apod. Tel.: 608 730 983

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

Zednické práce, rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky
– štuk, sádra, sádrokartony, betony,
zámková dlažba, malování, realizace fasád. Tel.: 775 239 147 nebo
739 095 527

Stolařství Filouš, tel.: 605 905 087.
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, obkládání schodů. Provádíme i opravy
starožit. nábytku.
Nabízím výkopové a pomocné práce
na stavbě v okrese Prostějov. Tel.:
608 887 129
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369
Renovace koupelnových van
akrylátovou vložkou.
Tel.: 608 462 346
Zednictví Vančura vám kvalitně
zhotoví veškeré stavební práce
menšího a většího rozsahu například
rekonstrukce, opravy, novostavby,
zateplení, byt. jádra, izolace mokrého zdiva chem. cestou. Včetně
poradenství. Tel.: 774 627 358
zednictvivancura@seznam.cz
Hodinový manžel. Drobné opravy,
úpravy, montáže, demontáže. Tel.:
720 557 286
Kompletní pokládka zámková dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny,
vysoká kvalita, nacenění zdarma.
Tel.: 723 522 369

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
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

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

Přijmeme soustružníka i brigádně i důchodce. T. 603 204 749
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
Firma HANAKOV, spol. s r.o. přijme
mistra kovoobrobny do 3směnného
provozu, požadujeme min.strojírenské
vzdělání s maturitou, praxi v oblasti
kovoobrábění, znalost problematiky
obrábění na CNC strojích, alespoň částečná znalost programování CNC strojů, zkušenost s vedením týmu, ŘP sk.
B, ovládání PC, bezúhonnost. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré
platové podmínky. Písemné životopisy
zasílejte na hanakov@hanakov.cz info
tel: 582 302 341 Bc. Brablecová
Hledám kolegyni kosmetičku, pedikérku nebo masérku s ŽL do zavedeného studia na atraktivním místě.
Tel.: 603 326 524

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.:
606 166 853
Provádím prvotřídní modeláž nehtů
přímo u vás doma. 1. modeláž - sleva.
Tel.: 608 713 024

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

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce. Výroba pergol. Tel.: 602 756 428

Žena 40/167/65 hledá muže pro společný rodinný život, pouze na vážný
vztah. Jen sms 732 716 054

MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce,
obklady a dlažby, rekonstrukce,
zateplení budov a RD. 774 655 459,
608 538 035 www.mackalstav.cz

GRATULACE

Hodinový manžel provádí veškeré
práce v domácnosti, stavební práce na domě, zahrady, chalupy. Tel.:
733 465 777

Dne 3. března 2014
se dožívá krásných 70 roků
paní
Mgr. Ludmila SERMEKOVÁ
z Prostějova.
Do dalších roků jí přejeme
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Syn s manželkou a dětmi.

Tesařské, pokrývačské a klempířské
práce za příznivé ceny. Prostějovsko
a okolí. Tel.: 777 125 551
Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny. Tel.:
603 504 751

RŮZNÉ
Prodej palivového dříví. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
Chcete vylepšit vaši angličtinu? Procvičte vaši řeč s rodilým mluvčím.
Lekce v příjemném prostředí zábavnou formou. Tel.: 777 808 410

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE pro další číslo
je v PÁTEK 13. prosince
v 10.00 hodin

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

Zůstal jsi navždy v našich
srdcích.

Dne 2. března 2014 uplynulo
10. výročí úmrtí
paní Olgy HLOUŠKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomínají synové, vnuci a
vnučky s rodinami.

Dne 4. března 2014
vzpomeneme 1. smutné výročí
od úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka,
bratra, syna a švagra
pana Bruna KOSA.
S láskou vzpomíná rodina.

Studio Belleza přijme kadeřnici,
kosmetičku a pedikérku. Klientela zajištěna. Tel.: 728 512 345

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

Prodej a rozvoz jídel, do firem
i domácností, včetně žlučníkových
a diabetických diet. Tel.: 725 015 071

VZPOMÍNKY

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

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

Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
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Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dík za to, čím jsi nám v životě
byl, za každý den, který jsi
s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na Tebe zapomenout
nedovolí.

Dne 7. března 2014
uplyne 1. smutné výročí
od tragického úmrtí
pana Rudolfa DUŠKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery Eliška
a Věra s rodinami.

Již rok spíš svůj tichý sen, hrob
tmavý je Tvým domovem, Tvůj
hlas se již ztratil, Tvůj úsměv
vítr s sebou vzal a nám jen
vzpomínky a bolest zanechal.

Dne 5. března 2014
by se dožil 68 roků
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dne 7. března 2014
vzpomínáme na 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BULEJKO
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Dne 1. března 2014
jsme si připomněli
1. výročí úmrtí
pana Karla ŠUTY
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera, snacha,
vnuci s rodinami a pan Šustr.

Čas prý rány hojí,
ale v životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

PRODÁM
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
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
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
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Přenechám prodejnu s oděvy se zařízením na Palacké ulici č.9 v Olomouci (naproti zdravotní školy).
Tel.: 777 304 260

Dnes, tj. 3. března 2014
by se dožil 30 ti let
Michal BECK
z Prostějova.
Všem, kteří mu věnují
tichou vzpomínku,
děkujeme.
Rodina Beckova.

Dne 6. března 2014 vzpomeneme 1. rok od úmrtí
pana Romana LOUBALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Chtěla bych Ti toho ještě tolik
povědět, do Tvých očí chtěla
bych se znovu zahledět.
Držet Tvé ruce aspoň chvilinku,
moc mi chybíš tatínku.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Prodám obchodní vybavení prodejny s oděvy. T.: 777 304 260
Prodám výklopná garážová vrata,
hnědá (2 x 2,5m). Cena 5 000 Kč.
Tel.: 605 169 743
Prodám starší vybavení prodejny
(regály, pulty další), zánovní pokladnu SHARP. Tel.: 732 211 328
Prodám elek. rozvaděč a hydraulickou ohýbačku 3/8“ – 2/2“. Tel.:
608 376 407

Dne 4. března 2014
tomu budou 2 roky,
co nás nečekaně opustil
pan František HORÁČEK
ze Smržic.
Vzpomíná dcera a rodina.

Dne 6. března 2014
si připomeneme 1. smutné
výročí od úmrtí
paní Dagmar SLAVÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

BŘEZNOVÉ AKCE JSOU TU PRO VÁS...
Při zadání OSOBNÍ řádkové
inzerce nad 250 Kč barevná
gratulace ZDARMA!

Při zadání firemní řádkové
inzerce nad 250 Kč

MIMOŘÁDNÁ SLEVA na plošnou
či sloupcovou inzerci
ve výší 30 PROCENT

OPĚT PLATÍ VAŠE OBLÍBENÁ AKCE 3+1
Volejte 582 333 433, 608 906 042 (můžete psát i sms) / nebo e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
* poradíme * pomůžeme * připravíme

*Akce platí od 3. března 2014

Soutěž
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VELK

JSME TAKŘKA VE FINÁLE... VYHRAJE NĚKDO
Z TRIA MAREK-BUŘT-PROCHÁZKOVÁ?

Páté klání ovládla Božena Danišová

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 VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má sebou již páté kolo, které proběhlo opět
BATOHY, tenisové zboží, SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA, hodnotné KOSMETICKÉ BALÍČKY, permanentky více než zdařile. Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla naplnilo hned
na bowling i předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
140 soutěžících, z nichž se nám sešlo hned sedmadvacet přesně tipujících, což

K.VKOÍLZO:
6

je rekordní číslo dosavadního průběhu celého klání. Obzvlášť minule se tedy
potvrdilo, že jakákoliv chyba se hned trestá!
No a jak jistě všichni víte, v každém z jednotlivých kol jsou volná pouze tři výherní místa, načež tedy došlo ke slosování. Z osudí stoprocentních byli nakonec
z rukou šéfredaktora Petra Kozáka vylosováni...

S VEČERNÍKEM NA BOWLING…

Již půldruhého měsíce 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 a o něco
více se těšit na nějaké to překvapení. Nejinak tomu bude i v už šestém dějství, v jehož rámci za vámi
přicházíme s trojicí dalších (posledních?) otázek.
Jsme totiž již u cíle VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE, která právě dnes píše závěrečné kolo. Zda-li však bude úplně poslední, to nikdo neví... Ať tak, či onak, kdo nezahálí, má i teď a tady možnost
vyhrát zajímavé ceny. V předchozím dějství jsme opětovně zabrousili do politických 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 už potřetí v historii soutěže můžete právě dnes 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 přišla v minulém vydání a třetí se dostavuje právě dnes...
Tentokrát zabrousíme opět do politických vod, mírně do sportu a čeká vás znovu i otázka z redakčního prostředí. Jestli jsou však naše dotazy poslední, to se nechte překvapit...
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové
zvýhodnění.
Tudíž, neváhejte a soutěžte. V každém kole máte možnost vyhrát velmi zajímavé ceny,
které pro vás máme v redakci připraveny a na konci můžete letět do Řecka
či jen tak balónem. Takže, s chutí do toho!

1. V jakém roce byl zvolen
Karel Vojáček starostou Prostějova?
váte
a) 1900
získá
b) 1892
c) 1885
dy

3

bo

TŘI OTÁZKY PRO
6. KOLO:

2.) Jaký formát strany má
Prostějovský Večerník?
a) A4
b) A3
c) A5

váte
získá

2

body

3.) Jak se jmenuje současný
hokejový klub v Prostějově?
a) Orli
váte
získá
b) Sokoli
c) Jestřábi

1

bod

Všechny správné odpovědi, nebo 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 6. března 2014. Jména trojice
výherců z šestého dějství zveřejníme v příštím vydání, které vyjde v pondělí 10. března 2014.

BONUSOVÁ OTÁZKA, která vás
znovu obohatí o 5 bodů NAVÍC!

Kolik soutěží a tím pádem i možností vyhrát, vám přináší
dnešní číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?

V šestém kole soutěže můžete vyhrát ...
1.cena : poukázku na bowling
do BOWLING PALACE, 4 polštářky
a půlroční předplatné
Prostějovského Večerníku
2. cena: balíček od salonu NAISY a čtvrtletní
předplatné Prostějovského Večerníku
3. cena: dva polštářky a láhev značkového vína

1. místo - BOŽENA DANIŠOVÁ, E. Beneše, Prostějov s plným počtem 18 bodů

která vyhrává V.I.P. permanentní vstupenku na 10 hodin do bazénu Městských
lázní v Prostějově a balíček od salonu NAISY.
2. místo - PAVEL VINKLER, Sídl. Svobody 61, Prostějov, také s 18 body

který vyhrává knihu s recepty dr. Oetker a čtvrtletní předplatné Prostějovského
Večerníku
3. místo - PAVEL DUDA, Nerudova 89, Prostějov opět s 18 body

který vyhrává triko a polštář

o 4. až 27. místo se podělili:
Miluše Hovorková, Mozartova 2 , Prostějov * Horst Rieger, Hluchov 98 * Josef
Grepl, Hrochov 30, Suchdol u Prostějova * 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 * Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov * Věra Vizzini,
Brněnská 24, Prostějov * Zdeňka Jedličková, Joštovo 4, Prostějov * Jaromír Přecechtěl, Nerudova 458, Bedihošť * Jindřich Stach, Družstevní 9, Prostějov * František Patz, Krasická 41, Prostějov * Libor Buřt, Určice 445 * Jiří Vítek, Žeranovská
23, Prostějov * František Svoboda, Sídl. Svobody 5\13, Prostějov * Dvořák Oldřich
, A.Slavíčka 14, Prostějov * Richard Berg, Brněnská 39, Prostějov *Procházková
Marie, Krasická 43, Prostějov * Mackovi, Sídl. Sport 793, Kostelec na Hané * Hošťálek Zbyněk, Stroupěžnického 17, Prostějov * Trnečková Lenka, kpt. Jaroše 29,
Prostějov * Kroupová Jiřina, Komenského 56, Němčice nad Hanou
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.

Správné řešení z 5. kola:
1.) Jak se jmenovalo kino, do něhož se chodilo v ulici Újezd, kde dnes sídlí
Bowling Palace?
b) OKO
2.) Jak se jmenoval fotbalový klub, který sídlil na místě u hlavního nádraží,
kde dnes stojí supermarket Albert a kdy hrával domácí zápasy?
c) TJ Agrostroj, neděle dopoledne
3.) V jakém roce vyšlo první vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
a) 1997
BONUSOVÁ OTÁZKA, která vás obohatila o 3 body NAVÍC!
Prostějovský Večerník vychází...
b) každé pondělí

VYHLÍDKOVÉ LETY

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 5. KOLE

1. až 3. místo: Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov, Libor Buřt, Určice 445
a Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov všichni 74 bodů
4. až 10. místo: Olga Svobodová, Polišenského 3, Prostějov, Věra Vizzini, Brněnská 24, Prostějov, František Patz, Krasická 41, Prostějov, Miluše Hovorková, Mozartova 2, Prostějov, Jiří Vítek, Žeranovská 23, Prostějov, Mackovi, Sídl.
Sport 793, Kostelec na Hané, Pavel Duda, Nerudova 89, Pv všichni 70 bodů
11. až 12. místo: Jaromír Přecechtěl , Nerudova 458, Bedihošť a František Svoboda, Sídl. Svobody 5\13, Prostějov oba 66 bodů
13. až 14. místo: Zdeněk Pazdera, Kpt. Nálepky 19, Prostějov * Oldřich Dvořák, A.Slavíčka 14, Prostějov oba 64 bodů
15. až 17. místo: Horst Rieger, Hluchov 98 * Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov * Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov všichni 62 bodů
18. místo: Jiří Paul , Šárka 24, Prostějov 60 bodů
19. místo: Lenka Szabó, Mlýnská 38, Prostějov 59 bodů
20. až 22. místo: Jindřich Stach, Družstevní 9, Prostějov, Božena Danišová,
E. Beneše, Prostějov, Lenka Trnečková, kpt. Jaroše 29, Prostějov všichni 58 bodů

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
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Tak už jdeme do finále, a za všechno vážně dík... Populární hit z pořadu „Možná přijde i kouzelník“ naprosto přesně
řesně
ě vystihuje
y
j současný
č ý
stav, který nabízí VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ. Její půldruhý měsíc dlouhého trvání se totiž blíží ke svému finiši. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník těší, že právě toto klání, připravené zkraje letopočtu 2014, pohltilo všechny zapálené soutěžící. Ti si tak
k nenechali utéct nejen
j
mimořádnou šanci vyhrát nějakou ze zajímavých cen v průběhu šesti kol, ba co víc, na konci se mohou těšit z dovolené v Řecku...
Vzdávat to ovšem nemusí ani ostatní, kteří nabrali v dosavadním průběhu ztrátu. Před námi je ještě jedno kolo
o a nejen v něm se
může stát cokoliv!
Zajímavou soutěží, do níž se už zapojilo na čtyři stovky čtenářů, hodláme nejen podpořit pozici nejčtenějšího
o regionálního
periodika, ale především ocenit věrné abonenty a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát právě
ávě nějakou
j
tu hodnotnou cenu. A co čeká na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších! Jak už bylo 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,
zva,, ne?!
A i dnes si připomeňme tolik důležitá pravidla. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU je rozplánována do
o šesti
dějství, přičemž v každém z nich najdete tři otázky. Vaším úkolem bude správně vybrat z nabízených variant, odpodpovědi doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko. V každém
ém
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 se podělí o HLAVNÍÍ 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.
Důležitou zprávou pak po celou dobu konání soutěže je skutečnost, že zapojit se můžete prakticky kdykoliv. Během šesti kol jsme si pro vás totiž připravili
hned tři bonusové otázky s body navíc, s nimiž se dá případná ztráta pořád dohnat! A aby toho nebylo málo, pro příští vydání Večerníku připravujeme jedno
velké překvapení...
A co víc, koho minula ježíškovská nadílka k předplatnému z konce roku 2013 a má zaplacenou plnohodnotnou částku z daného období, získává za každou správnou odpověď DVOJNÁSOBNÝ POČET BODŮ.
Všichni takoví abonenti budou NAVÍC v březnu zařazeni do SLOSOVÁNÍ O PĚT neméně ZAJÍMAVÝCH CEN!

A o co máte bojovat?
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Kušisté Savany Kostelec na Hané doma excelovali

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Byl to nejlepší závod kosteleckých kušistů v aktuální halové
sezoně. Naplno využili domácího
prostředí a v městské sportovní
hale ovládli kategorie mužů, žen
i kadetů, k tomu ještě přidali
další dvě třetí a dvě čtvrtá místa. Hana Nedělníková s Dominikem Fifkou si navíc vylepšili
osobní rekordy a napodobili tak
Karolínu Hynkovou, jíž se to podařilo v předešlém závodě.
Nejhodnotnějšího výkonu dne
mezi všemi startujícími dosáhla
Hana Nedělníková. Ta díky dvěma vyrovnaným kolům nejenže
smazala ztrátu na Kateřinu Štětkářovou a dočkala se tak svého premiérového triumfu mezi ženami,
navíc by její nástřel 584 bodů znamenal vítězství rovněž v jakékoli

jiné kategorii včetně té mužské.
Jen nepatrně zpět pak zůstala Jaroslava Nedělníková, kterou od druhé příčky dělilo přesně pět bodů.
Dva zástupce na stupních vítězů
měli kostelečtí střelci i v soutěži
kadetů. Naposledy vítězný Lukáš
Andrés tentokrát klesl na třetí místo a Karolína Hynková se z druhé
pozice přesunula na „bramborovou“ pozici, oba dva ale předčil
Dominik Fifka, jenž se úspěšně
vrátil po předchozím úrazu.
V Kostelci neměl žádnou konkurenci a na druhého Františka
Nemochovského z Otrokovic si
vypracoval až konečný čtrnáctibodový náskok. Zajistila mu to
zejména druhá část dějství, kdy
dokázal své výkony vystupňovat
a nejenže smazal mírnou ztrátu
na první příčku, ale navíc nedal

nikomu dalšímu šanci se na něj
dotáhnout. Na prvenství dosáhl
rovněž Jan Nedělník. Při prvních
třiceti šípech ladil mušku a ztrácel
na průběžně vedoucího Dalibora
Lhotského z Opavy čtyři body,
ve druhé polovině závodu se
i díky čtrnácti desítkám zvedl

a nakonec vydařenou koncovkou
o jeden bod proklouzl na první
místo. Svého prvního pódiového
umístění se ziskem třetí příčky
dočkal František Baborák z HK
Světí, druhý kostelecký zástupce
Jiří Složil pak skončil za dvěma
otrokovickými střelci jako šestý.

Jen těsně se mezi tři nejlepší
neprosadil František Sedláček.
Stejně jako spousta jeho kolegů z
oddílu i on začal volněji a postupně své skóre navyšoval, na lepší
než čtvrtou příčku to ale nakonec
přece jen nestačilo. K posunu výš
mu nakonec chyběly jen tři body.

Výsledky Kostelecké halovky:

Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 582 (289+293) bodů, 2. Dalibor Lhotský (Opava)
581 (293+288) b., 3. František Baborák (Světí) 565 (281+284) b., 6. Jiří Složil (Savana Kostelec na
Hané) 529 (264+265).
Ženy: 1. Hana Nedělníková (Savana Kostelec na Hané) 584 (292+292) b., 2. Kateřina Štětkářová
(Otrokovice) 583 (296+287) b. 3. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec na Hané) 578 (289+289).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 571 (287+284) b., 2. Zdeněk Janda (Otrokovice) 553 (275+278) b.,
3. Oldřich Kubesa (Suché Lazce) 540 (270+270) b, 4. František Sedláček (Savana Kostelec na Hané)
537 (266+271) b.
Junioři: 1. Jan Krejča 550 (267+283) b., 2. Jana Šilhanová (oba Otrokovice) 450 (212+238) b.
Kadeti: 1. Dominik Fifka (Savana Kostelec na Hané) 522 (256+266) b., 2. František Nemochovský
(Otrokovice) 508 (258+250) b., 3. Lukáš Andrés 498 (249+249) b., 4. Karolína Hynková (oba Savana
Kostelec na Hané) 484 (246+238) b.

Krasobruslaři o víkendu

pořádají Velkou cenu

Prostějov/jim - V sobotu
8. března 2014 se na ledě
prostějovského zimního stadionu uskuteční jubilejní desátý ročník Velké ceny města
Prostějova. Součástí této
krasobruslařské soutěže je
i krajský přebor olomouckého kraje. Této soutěže se zúčastní přibližně sto padesát
dětí z celé České republiky.
Závody pořádá oddíl KRASO - bruslení Prostějov pod

záštitou města Prostějov
a celý program otevřou hned
od osmi ráno ti nejmenší
krasobruslaři, v odpoledních
a podvečerních hodinách je
v plánu start závodníků starších věkových kategorií. Celkově se představí závodníci
hned ve čtrnácti kategoriích,
pořadatelé zvou všechny příznivce tohoto krásného a velice náročného sportu. Vstup
je zcela zdarma.

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK, BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
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Dostál mířil do Morkovic, Eliška Hubáčková přivezla páté místo

zastavilo ho ale zranění z juniorského mistrovství republiky

Prostějov/jim - Ani Rakousko, ani Určice. Jarním
působištěm zkušeného univerzála Ondřeje Dostála měl
být účastník zlínského krajského přeboru FC Morkovice. Osmadvacetiletý kmenový hráč 1.SK Prostějov
absolvoval s týmem přípravu
byl již s klubem na všem domluven, nakonec je ale vše jinak. Přišel totiž smolný okamžik při sálovém fotbálku
a výsledkem je natržené tříslo.
„Chodím každý den na rehabilitace, vypadá to ale na dva až
šest týdnů, takže teď absolutně
nevím, kde budu a jestli tento
půlrok vůbec někde odehraju,“ soukal ze sebe smutným
hlasem.
Ještě o chvíli dříve se přitom
optimisticky vyjadřoval ke
zbytku sezony a věřil v úspěšnou misi. „Hledali někoho zkušenějšího a měl bych tam jezdit
ještě s jedním či dvěma hráči.

Loni spadli z divize, odešla
jim řada hráčů a letošní sezona
jim nevychází, jak si plánovali.
Cílem je nyní stabilizovat vše
a pak se porvat o postup,“ těšil
se na úspěšnou druhou polovinu ročníku.
Člen postupové sestavy prostějovského „efkáčka“, která
na jaře 2012 vybojovala třetí
ligu, strávil podzimní část po
boku Vladimíra Bárty a Petra
Poláčka v Rakousku. Týmu
se ale nedařilo podle představ
a dohodl se tak na předčasném
ukončení spolupráce. „Chtěli hrát o postup a v přípravě
to bylo dobré, zranil se nám
ale tvořivý záložník a skončili jsme až třetí od konce. Byl
jsem sice se sedmi góly nejlepším střelcem týmu, ale v útoku
se nám moc nedařilo. Oddíl se
pak rozhodl pro změny a skončil jsem já i Peťa Poláček,“
vracel se k nedávné zahraniční
zkušenosti.

Foto: Jiří Možný
Na startu jarní přípravy krátce
koketoval s divizními Určicemi, poté to vypadalo na přesun
do Kralic. „Pokud by nepřišla
nabídka z Morkovic, asi bych
tam zůstal. Kluky znám, sám
jsem tam již hrál a vím, co by
mě čekalo. Děkuji Kralicím
za možnost připravovat se
s týmem,“ vzkázal na dálku
Ondřej Dostál.

Třinec, Prostějov/lk, jim - Na
nedávném Mistrovství České
republiky krasobruslení juniorů v Třinci mělo svou reprezentantku i prostějovské krasobruslení. Do bojů o titul se
mezi dívkami pustilo celkem
třiadvacet závodnic a nechyběla mezi nimi ani sedmnáctiletá členka oddílu KRASO-bruslení Prostějov Eliška
Hubáčková. Ta se kvalifikovala z osmého místa pohárového
žebříčku a na šampionátu tuto
svou pozici výrazně vylepšila.
Prostějovská naděje si do krátkého programu vylosovala pro
ni tolik neoblíbené poslední startovní číslo, předvedla ale velmi
kvalitní výkon, který jí přiřkl
sedmé místo s odstupem necelých dvou bodů na místo čtvrté.
Vyrovnanost závodu dokazuje
i fakt, že od čtvrtého do dvanáctého místa byly závodnice seřazeny v několika málo bodech,
takže před volnými jízdami nebylo zdaleka nic rozhodnuto.

Eliška udržela i ve druhé části
soutěže pevné nervy na uzdě
a čistým programem, ozdobeným osobním rekordem
v hodnotě 96,38 bodů, odsunula pod sebe další dvě závodnice, čímž si polepšila na
konečné páté místo. Tímto
umístěním zakončila trochu
smolnou kategorii juniorek, ve
které ji provázelo zranění pravého kotníku.
Nyní se už studentka zlínského gymnázia plně soustředí
na přestup do hlavní ženské
kategorie, která odstartuje již
koncem léta. Hlavním cílem
bude úspěšně se kvalifikovat
na mistrovství republiky žen.
Na její sportovní přípravě se
dlouhodobě podílí marketingová společnost TK PLUS,
patří také do projektu Sdružení
na podporu mladých talentů
v krasobruslení.
Činnost tohoto sdružení finančně podpořil jak Olomoucký kraj,
tak i Statutární město Prostějov.

Těsně pod stupni. Elišce Hubáčkové se zdařil krátký program
i následná volná jízda.
Foto: KRASO-bruslení Prostějov

Korfbaloví dorostenci SK RG sázeli debakly a utkají se o titul Cyklisté SKC TUFO

Havířov, České Budějovice,
Prostějov/jim - Čtyřmi výhrami v průměru o téměř
pětadvacet bodů se dorostenci
SK RG Prostějov rozloučili se
základní částí korfbalové extraligy. Nejprve si v Havířově
dvakrát smlsli na domácím
výběru KC-ZŠ Šenov, kterému
ve dvou duelech dovolili pouhé
čtyři koše, poté si s podobnou
lehkostí poradili s Českými
Budějovicemi. Těm nasázeli
celkem pětasedmdesát bodů
a definitivně si pojistili druhé
místo po základní části. Lépe
jsou na tom jen Modří Sloni ze
Znojma, kteří do tabulky získali o čtyři body více.
V předposledním kole cestovali
prostějovští dorostenci do Havířova k dvojutkání proti KC-ZŠ
Šenov. Kvůli dlouhodobým zraněním odjeli jen se čtyřmi děvčaty a pěti chlapci, i tak však byli

proti domácím v početní převaze. Ve velmi vlažném tempu z
obou stran nedošlo v utkáních k
žádnému překvapení a papírový
favorit si odvezl čtyři body.
„Utkání si byla hodně podobná
- domácí bez jedné dívky v poli
nedokázali příliš vzdorovat našim kombinacím. Sice se hned
na začátku prvního střetnutí
ujali vedení, ale to byl poslední
úspěšný pokus z jejich strany.
Naše skóre postupně narůstalo i
přes velkou nepřesnost v zakončení a malé nasazení v útoku,“
popisoval první z dvojice duelů
kouč SK RG Martin Uherka.
První půle druhého zápasu byla
z hostující strany ještě aktivnější
a skóre 18:1 hovořilo jasnou řečí.
„Projevilo se zejména snížení
počtu chyb v útočné kombinaci a
tím i vyšší počet košů. Závěrečný
poločas byl odehraný už jen z povinnosti,“ ohlédl se za odvetou.

KC-ZŠ Šenov
- SK RG Prostějov
1:23 (1:11) a 3:24 (1:18)

Koše Prostějova: Šnajdr 11, Vyroubal 8, T. Marek 7, Havlová
6, Francová 4, Lorencová 4, M.
Marek 3, Křížková 3, Štefák 1.
Trenér: Martin Uherka.
Poslední utkání základní části
letošního ročníku korfbalové
extraligy odehrál prostějovský
celek na jihu Čech. Kouč Martin Uherka si musel vystačit
pouze se třemi děvčaty a do
sestavy mu tak chyběla jedna
hráčka, i přes tolik neoblíbe-

nou hru v sedmi ale dorostenci
přivezli všechny čtyři body.
„Poměrně podobná utkání byla
velmi rychle rozhodnutá v náš
prospěch. Věkově mladší a výrazně méně zkušený soupeř nedokázal příliš vzdorovat převaze
našich hráčů ani v obraně, ani v
útoku,“ těšily kouče SK RG bezproblémové duely.
Radost měl i z toho, že kvalitu hry
nijak zvlášť nepoznamenalo ani
prostřídání všech sedmi chlapců,
kteří byli připraveni do utkání.
„I děvčata se dokázala prosadit
proti dvěma obránkyním a největším kladem celého dne jsou

častá zakončení nejjednodušším
způsobem, který v daný okamžik
obrana umožňovala,“ pochválil
rovněž za chytrost a nevymýšlení
komplikovaných řešení.
O novém mistrovi se rozhodne
v sobotu 5. dubna mezi Prostějovem a Znojmem, tedy dvěma
suverény letošního ročníku.

KCC Sokol České Budějovice
– SK RG Prostějov 8:37 a 15:38
Koše Prostějova: T. Marek 14,
Vyroubal 11, Galíček 9, Šnajdr 8,
M. Marek 7, Štefák 7, Křížková
6, Lorencová 6, Rieger 6, Vyroubalová 1. Trenér: Martin Uherka.

Tabulka České dorostenecké korfbalové extraligy:

1. Modří Sloni Znojmo
2. SK RG Prostějov
3. PKC Náchod
4. KC-ZŠ Šenov
5. KCC Sokol České Budějovice

16
16
12
12
16

14
12
6
4
0

0
0
0
0
0

2
4
6
8
16

354:141
311:178
174:164
69:223
96:298

28
24
12
8
0

se připravovali v Krkonoších

Rokytnice nad Jizerou, Prostějov/oš, jim - V polovině února
absolvovali mladí jezdci a část
týmu mužů SKC TUFO Prostějov první soustředění letošního roku.
Na tradičním místě v Krkonoších, tedy na chatě Světlanka
v Rokytnici nad Jizerou se kolektiv pod vedením trenérů Martina
Cetkovského, Tomáše Bohatého
a za pomoci pana Bajera, připravoval ve stejném formátu jako
v předešlých letech.
Soustředění se zaměřovalo na
rozvoj obecné vytrvalosti a vět-

šina zúčastněných patřila k ostříleným „horským matadorům“,
pro některé to však byla premiéra
v nejvyšším pohoří České republiky. V letošním roce to bylo na
hraně se sněhem a dostatek ho
byl především na Labské louce,
naopak na níže položených svazích byly k vidění zelené stráně.
I tak se závodníkům a závodnicím rozděleným do tří tréninkových skupin podle výkonnosti
podařilo zvládnout dvanáct tréninkových fází. To třeba u první
skupiny dalo bezmála čtyřicet
odtrénovaných hodin.

www.vecernikpv
ww

Atleti Prostějova přivezli tituly i další medaile Aleš Vaněk přivezl boxerský titul

Bratislava (Slovensko), Morava, Prostějov/mč, jim - Atletická sezona je již v plném proudu a ve výsledkové listině se
ani zdaleka neztrácejí zástupci
prostějovského oddílu. Výškařské závody v Brně ovládla
Simona Ošťádalová, koulař
Dominik Mátl byl nejlepší
v Olomouci, Filip Slouka byl
bronzový na Mistrovství Moravy a Slezska, další mladíci si
vylepšili osobní rekordy.
V Brně se konaly tradiční výškařské závody Brněnské Hády,
kterých se zúčastnili v žákovských kategoriích i prostějovští výškaři. V kategorii žákyň
v konkurenci výškařek z celé
Moravy nenašla výkonem 148
centimetrů přemožitelku Simona Ošťádalová, mezi žáky se na
druhém místě umístil Filip Slouka, jenž skočil 178 centimetrů.
Zimní krajské soutěže se konají
v Olomouckém tunelu, jediném
místě na Moravě, kde se dá,
i když omezeně, závodit v plném rozsahu halových atletických disciplín.
V zahajovacích žákovských závodech se nejlépe vedlo Dominiku Mátlovi ve vrhu čtyřkilovou

koulí, kde zvítězil výkonem 10,24
metru. Na druhých místech skončili v běhu na 60 metrů překážek
Michaela Přikrylová časem 9,47
sekundy a výškař Filip Slouka, který zopakoval svůj výkon
z Brna – 178 centimetrů.
Ve skoku vysokém žákyň skončila na třetím místě Michaela
Přikrylová výkonem 146 cm a za
stejnou hodnotu byla pátá Simona
Ošťádalová. Monika Nadymáčková skončila pátá na 60 metrů
překážek v čase 9,92 sekundy, Lucie Hromková v běhu na 800 metrů dosáhla času 2:54,56 minuty.
Marek Růžička hodil v kouli 9,65
metru, Karolína Klímová zaběhla
v rozběhu na 60 metrů překážek
času 10,34 sekundy.
Při dalších závodech v Olomouci byl Marek Reiskup v běhu na
60 metrů diskvalifikován, jeho
kolega Petr Spáčil dosáhl času
8,05 sekundy. Pavlína Neherová
v rozběhu stejné disciplíny dosáhla času 9,15 sekundy a Tereza
Texlová 9,27 sekundy. Ve skoku
dalekém změřili Reiskupovi 567
centimetrů.
Mistrovství Moravy ve vícebojích v Olomouci se zúčastnili ve
vložených závodech i prostějov-

Bronzový. Filip Slouka si vyskákal třetí místo na Mistrovství Moravy a Slezska v Bratislavě.
Foto: AC Prostějov.
ští atleti. V běhu na 60 metrů si
zaběhl Marek Reiskup osobní
rekord 7,46 sekundy, Patrik Albrecht si v prvním závodě v kategorii juniorů skočil do výšky
180 centimetrů a Jakub Kaplánek rovněž v prvním závodě na
juniorských 60 metrů překážek
zaběhl velmi slušný čas 8,93
sekundy.
Na mistrovství Moravy a Slezska v bratislavské hale ELAN
zachraňovali čest prostějovské
atletiky výškaři. Třetí místo v žácích získal Filip Slouka výkonem
173 centimetrů a v juniorech
čtvrtý Patrik Albrecht si vytvořil osobní rekord výkonem 184
centimetrů. Navíc pokusy na 188

centimetrů nebyly vůbec marné.
V běhu na 3 000 metrů mužů
skončil Radek Štěpánek výkonem 9:57,65 minuty pátý a Jan
Pospíšil sedmý časem 10:16,77
minuty. V mužích byl Marek
Reiskup celkově sedmý v běhu
na 60 metrů, když si vytvořil osobní rekord časem 7,42
sekundy a v prvním závodě na
400 metrů dosáhl času 54,17
sekundy. Z dalších výkonů zaběhl žák Tobiáš Moravčík 800
metrů za 2:30,92 minuty, Petr
Kupka zvládl 1 500 metrů za
5:13,10 minuty, ve skoku dalekém Nikola Kožnárková dosáhla výkonu 462 centimetrů a Filip
Slouka 530 centimetrů.

České Budějovice, Prostějov/
jim - Se zlatými medailemi pro
novopečené mistry republiky
se z nedávného domácího šampionátu kadetů a školní mládeže v boxu vrátili hned dva Prostějované. Již před týdnem jsme
zmínili úspěch člena BC DTJ
Prostějov Adama Špičáka, obdobně se vedlo i Aleši Vaňkovi
ze Sport klubu Prostějov v žákovské kategorii do třiatřiceti
kilogramů.

Prostějovský talent za sebou
mimo jiné nechal stříbrného
Lukáše Vlčka z Příbrami a bronzové Muratova Ubajdulu z Ústí
nad Labem a Leoše Šilinga z
Rakovníku. To vše před zraky reprezentačního kouče školní mládeže a kadetů Pavla Dudy. V roli
rozhodčího se navíc celého mistrovství zúčastnil i další člen Sport
klubu Prostějov Petr Luňák, jenž
v Českých Budějovicích současně úspěšně složil zkoušky 1. třídy.

„Touto cestou děkujeme Městu
Prostějov a Olomouckému kraji
za finanční podporu sportu. Sportovní úspěchy přejeme rovněž
všem borcům, kteří se soutěží
účastní nebo se na svoji sportovní kariéru teprve připravují.
Zájemce o tento sport zveme na
tréninková cvičení do Sport klubu
Prostějov,“ sdělil jeden z trenérů
prostějovského Sport klubu Jaroslav Coufal s odkazem na internetové stránky oddílu skpv.cz.

Zlatá radost. Aleš Vaněk (uprostřed) právě převzal ocenění pro mistra republiky. Foto: Sport klub Prostějov

Fotbal

V další přípravě schytali fotbalisté Prostějova DEBAKL V UNIČOVĚ
Oslabenému „eskáčku“ zatopil hattrickem Jeřábek

Určice skórovaly čtyřikrát a zdolaly Rousínov

Vyškov, Prostějov/jim - Hned
sedm přesných zásahů nabídly příchozím divákům na
vyškovské umělé trávě celky
Určic a Rousínova. Tým
(2:0)
Evžena Kučery již vedl 4:1
a směřoval k jednoznačné
výhře, pak se ovšem nevyvaBranky: 1. Richter, 9., 64. a 84. z penalty Jeřábek. Diváků: 150.
roval zakolísání a soupeři se
podařilo snížit až na rozdíl
Sestava 1. SK Prostějov:
pouhé jedné branky. „Tento
Bureš (46. Kofroň) - Krejčíř (69. M. Hloch), Pavlík, Soušek,
zápas se nám herně moc
Pančochář - Hirsch (50. Fládr), Mazouch, Zelenka (69. Sečkář),
nepodařil. Asi se projevila
Machálek (69. Novák) - Krč, Zatloukal (50. Šteigl). Trenér:
únava po měsíční přípravě, ale
František Jura
byli jsme trochu v útlumu,“
ohlížel se za utkáním kouč diDebakl. Fotbalisté 1. SK Prostějov dostali v Uničově pořádnou
Uničov/tok
U
ič /t k - V dalším
d lší přípravří
š h na všech
š h myslitelných
lit l ý h
všechny
vizního nováčka.
lekci, a do předposledního zápasu přípravy s Vyškovem mají hodném utkání prohráli prostě- postech,“ komentoval pro VečerV sestavě Určic opět nechyběl
ně co zlepšovat
Foto: Jiří Možný
jovští fotbalisté na umělé trávě ník nedobrý stav mužstva ještě
uzdravený Michal Skopalík a v
v Uničově po nepřesvědčivém před výkopem trenér Jura.
bráně dostal příležitost Miroslav
výkonu s domácími hráči vyso- Hned první útok domácích skončil
Nejezchleb, do vedení pak poko 0:4. S opět improvizovanou gólem - kolmá přihrávka našla za
slal celý tento výběr Tomáš Los,
sestavou se hosté v prvním polo- ne zcela zkoncentrovanou obrajenž proměnil vybojovaný míč v
František JURA - 1. SK Prostějov:
času hledali, byť si vypracovali nou Richtera a ten poslal Uničov
přesnou střelu zpoza šestnáctky.
několik slibných příležitostí. O do vedení - 1:0. Odpovědí byl Ma- „První poločas se nám absolutně nepovedl. Byli jsme strašně pasiv- Rousínovští ovšem disponovali
osudu zápasu rozhodly dva zouchův pěkný pokus k tyči, který ní na míči, přechodová fáze úplně odešla, hráli jsme příliš roztaženě rychlou odpovědí po brejkové
rychlé uničovské góly v prv- ovšem gólman kryl. Neuplynula na dlouhém hřišti snad padesáti metrů. Jako bychom přijeli na výlet. akci a do kabin se tak šlo za neroních deseti minutách hry. Příští ještě ani první desetiminutovka, Takhle prostě hrát nesmíme, navíc jsme opět nevyužili vypracované zhodného stavu.
sobotu hraje 1. SK Prostějov když domácí vystihli Zelenko- příležitosti, takže výsledek byl takový, jaký byl.“
„V první půli neměl žádný z týmů
předposlední přípravné utkání vu rozehrávku na středové čáře
převahu. Oni se dostali do dvou
ve Vyškově.
a rychlý kontr přesně zakončil gem kouče Jury. Druhá půle byla že balón neudrží, tak sebou sek- tří šancí, my jsme si ke konci také
Do Uničova přijel výběr hlavního Jeřábek - 2:0. Mdlý výkon hostů z hlediska aktivity na balónu přece nul. Nejsem si vědom, že bych ho
kormidelníka Jury opět s počet- pokračoval, nejsvětlejším oka- jen vydařenější, směrem dopředu do té míry zasáhl,“ zapochyboval
ným kontingentem mládežníků. mžikem byla parádní kombinační toho hráči „eskáčka“ už ale mno- o výroku rozhodčího aktér této
Na listinu nemocných se totiž akce po Mazouchově rozehrávce ho nepředvedli. Zato uničovský situace. Jeřábek pak zkompletoval
vrátil Jirouš, jehož zdravotní po- volného kopu - Zatloukal sklepl Jeřábek byl evidentně při chuti – v hattrick a uzavřel tak gólový účet Prostějov/jim - Týden staré
vítězství 4:1 nad konickým
tíže je třeba přeléčit antibiotiky. doprava na Hirsche, ten našel před 59. minutě jeho pokus vyškrábl utkání na 4:0.
Stoperská stálice Pavel Hloch měl brankou Machálka, jenž ovšem Kofroň mimo prostor ohraničený „Na stoperu jsem hrával, na pře- mužstvem se neopakovalo a
tentokrát natažená třísla, mírně in- mířil nad břevno. Po půl hodině třemi tyčemi, o pět minut později skládanou sestavu bych se roz- při střetnutí s dorosteneckým
disponován byl také Petr Pavlík, hry měl Machálek další slušnou byl ale proti jeho hlavičce po cen- hodně nevymlouval,“ pozname- výběrem 1.SK Prostějov se
který přesto nastoupil a odehrál příležitost, vyšlápl si dopředu po tru zprava bezmocný – 3:0. Ani nal k utkání Martin Soušek. „Dva museli fotbalisté Kralic na
celý zápas. Nemocný je i Rus a levé straně, střela ale opět mířila střídající mladíci efektivitu do stře- góly z prvních dvou střel vývoj Hané spokojit pouze s jedPetržela měl po tréninku potíže s nad břevno. A do třetice mířil nad leckých pokusů tentokrát nevnes- utkání prostě poznamenají. Vlít- nou vstřelenou brankou a
kolenem, takže především zadní bránu Krč, kterého pět minut před li. Naopak šest minut před kon- li na nás a začali hrát to, co jsme konečným výsledkem 1:2.
řady doznaly změn. Vedle Pavlí- poločasem vyslal dopředu Zatlou- cem domácí po rychlé rozehrávce měli v plánu my. Je velká škoda, „Je to jen příprava a pojali jsme
zleva nastřelili tyč a v následném že jsme do přestávky nevyužili ji tréninkově. Navíc jsme za seka se postavil Soušek, na krajích kal.
Krejčíř a už zabydlený Pančochář, O přestávce vládlo na prostějov- závaru v šestnáctce posoudil Šte- některou z našich šancí, to by nám bou měli náročné zápasy i těžké
na hrotu operovali Krč se Zatlou- ské lavičce ponuré ticho, přeru- iglův zákrok sudí jako penaltový. psychicky pomohlo,“ zalitoval tréninky, tak se možná dostavila
kalem. „Už jsem asi vyzkoušel šované pouze důrazným monolo- „Dostal se mezi nás, a když viděl, Soušek.
únava. Zápas byl jednoznačně
v našich rukách, po vstřelené
brance jsme se ale dopustili dvou
Ve dvou těžkých zápasech Memoriálu V. Marečka se dorostenci 1.SK herně neztratili
zaváhání a přišel obrat na 1:2,“
charakterizoval dění na hřišti
kralický kouč Petr Gottwald.
Prověrku s „devatenáctkou“ 1.SK
pojal především jako modelový
zápas, v němž si zkoušel spoustu
nových prvků. Mimo jiné varianty přistupování, posouvání,
nakopávání. „Přehrávali jsme
jje v presinku a atakování, oni se
Praha, Prostějov/tok - Dva začala vytvářet chyby. Nakozápasy v průběhu dvou dnů nec po třech naivních chybách
čekaly dorostence 1.SK Pro- Sparta výsledek do poločasu
(3:2)
stějov o tomto víkendu. V otočila,“ komentoval průběh
semifinálové skupině JIH prvního poločasu Keluc.
Konice/jim - Cestou doplňovázimního turnaje mladšího Do druhé půle vstoupili hosté
ní kádru z vlastních zdrojů se
Branky Prostějova: Lošťák, Gottwald
dorostu se představili v sobo- stejně jako do prvního poločaběhem zimní přestávky vydatu na Strahově proti Spartě su, Gottwaldovi chytil reflela fotbalová Konice. Jediným
Sestava 1.SK Prostějov:
cizím hráčem je Miroslav Rec,
a o den později v Českých xivně brankář hlavičku k tyči,
Konečný - Štverák, Makowski, Prokop, Blahoušek - Gottwald,
jenž přichází z Klenovic, mimo
Budějovicích, kde hráli s poté Vincourek nedosáhl na
Bradáč, Křeček, Pavelka – Lošťák – Šlajs Střídali: Vincourek,
něj dostávají příležitost nadějní
místním Dynamem. Přesto- zadní tyči na propadený míč.
Pospíšil, Abrahám. Trenér: Lubomír Keluc.
dorostenci, kteří ve špičkovém
že oba zápasy výsledkově Hráči Sparty znovu po hrubé
areálu „Pod Kučerákem“ vydopadly jednoznačně, herně chybě Prostějova zvýšili, odrůstají. Proti Litovli se jich na
zanechali prostějovští mla- povědí byla snaha o vyrovnání,
trávník dostalo hned několik a
díci zejména na Letné vcelku čímž jsme otevřeli hru a soupeř
na rozdíl od předešlého duelu s
trestal z rychlých brejků. „Bědobrý dojem.
(1:0)
Kralicemi z toho nebyla vysoká
„V šatně jsme si řekli, že od hem posledních deseti minut
porážka, ale remíza 0:0.
začátku zápasu se pokusíme nám dala Sparta čtyři branky,
„Hráli čtyři dorostenci a výkon
Spartu překvapit vysokým proto je výsledek, jaký je, ale
nebyl špatný. Hráli zodpovědně a
napadáním,“ předeslal k so- neodpovídá vůbec předvedeSestava 1.SK Prostějov:
dostávali se do gólovek, byl to pobotnímu duelu trenér Lubomír né hře, kdy jsme stále útočili a
Konečný - Štverák, Makowski, Prokop, Blahoušek - Gottwald,
ctivý, bojovný a remízový zápas.
Keluc. To se jeho svěřencům chtěli hrát po celých 80 minut
Bradáč, Křeček, Pavelka – Lošťák – Šlajs. Střídali: Vincourek,
Dobrý přátelák,“ pochvaloval si
dařilo a během první čtvrtho- kombinační fotbal,“ zdůrazPospíšil, Abrahám. Trenér: Lubomír Keluc..
utkání konický asistent Radek
dinky se také dostali do dvou- nil prostějovský kouč. „Hráče
Řehák, jenž musel tentokrát celé
brankového vedení, pak měl jsem pochválil za výkon, nikoli
ještě jednu velkou příležitost ale za naivní hrubé chyby, které hráčem zápasu,“ uzavřel Keluc. neměla s fotbalem nic společ- střetnutí sledovat pouze z lavičky,
na zvýšení náskoku Šlajs, bo- rozhodly o výsledku. Velmi nás Druhé vystoupení v Českých ného. Budějovice si kombino- na pozici středního obránce ho tohužel minul branku. „Sparta potěšilo, že nás trenér Sparty Budějovicích se kouči Kelu- valy, jak chtěly, a my jim byli tiž nepustilo zranění.
výborně kombinovala a utkání pochválil a řekl, že máme v ká- covi hodnotilo podstatně hůře, jen tréninkovým partnerem. Při absenci Řeháka i dalšího
mělo vysokou kvalitu a nasa- dru velmi kvalitní hráče, ale do hráči měli v nohách utkání na Kluci neměli sílu cokoli udělat zkušeného obránce Rusa byl
zení. Hráči soupeře jsou vý- stavu 5:2 měl obavu o výsledek. Spartě a čas na regeneraci mi- s výsledkem,“ komentoval ne- nejstarším konickým hráčem na
borně technicky a rychlostně Neskutečný výkon podal Jakub nimální. „V utkání jsme byli dělní souboj trenér dorostenců trávníku sedmadvacetiletý Martin Růžička. Naopak Patrik Sedvybaveni, čímž naše obrana Gottwald, který byl nejlepším všude pozdě a druhá půle už „eskáčka U17“ Keluc .
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4:0

TJ Sokol Určice
TJ Framoz Rousínov

4:3
(1:1)

Branky Určic: Los 2, Svozil, Pekař

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

vytvořili zhruba dvě tři takové
situace,“ přibližoval úvodních
pětačtyřicet minut.
Po přestávce vrátil Určicím náskok Martin Svozil, jenž proměnil
pokutový kop, na 3:1 zvýšil z
přímého volného kopu Tomáš
Los a čtvrté branky dosáhl po
zatažení po křídle střídající David
Pekař. Následující momenty už
ovšem Určicím nevyšly a po jednom brejku a jednom nezvládnutém autovém vhazování dovolily
Rousínovu snížení.
„Dvacet minut ve druhé půli
to bylo to, co bychom chtěli
předvádět a dostali jsme se do
vedení o tři góly. Pak jsme ale

zahráli netakticky a Rousínov měl
dokonce možnosti na vyrovnání,“
upozornil Kučera.
Bude-li pokračovat příjemné
jarní počasí a podaří-li se připravit
hřiště, absolvují jeho hráči v
pátek první trénink na domácí
travnaté ploše. Víkendový zápas
je ještě v plánu na umělé trávě,
generálka s Morkovicemi už
ale nejlépe na přírodním pažitu.
„Kádr je v současnosti uzavřen
a již budeme pouze ladit, abychom byli dostatečně připraveni
na vstup do jara proti Havířovu,“
připomněl Evžen Kučera prvního
ostrého soupeře ve zbývající části
divize „E“.

Kraličtí nestačili na prostějovský dorost

„SEDMNÁCTKA“ NA LETNÉ VEDLA,

PAK ALE OSMKRÁT INKASOVALA
Sparta Praha „U17“
1.SK Prostějov „U17“

České Budějovice „U17“
1.SK Prostějov „U17“

8:2

TJ Sokol v Pivíně
- TJ Smržice 1:1 (0:1)
Branka Pivína: Tydlačka
Sestava Pivína: Novák – Filka,
Donát, Martinec – Tydlačka,
Svozil, Vrba, Šišma – Vláčilík,
P. Sedlák st. Střídal: Sváček.

Trenér: Jaroslav Svozil.
Sestava Smržic: Kollmann –
Studený, Kotlina, Blažek, Sedláček – Komárek, Kalandřík,
Klus, Filgas – Kuchař, Vařeka.
Střídali: Ježek, Doseděl. Trenér: Jiří Přikryl.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Chybělo mi pět kluků základní
sestavy a nastoupili jsme tak v
kombinovaném složení s hráči z
'béčka' a dorostenci. Někteří mě
překvapili, od některých jsem
čekal víc, stále jsme ale v přípravě. Výsledky zatím nemáme
dobré, nedělám z toho ale vědu.
Nikdy jsme se totiž nesešli kompletní, navíc se mohla dostavit
únava, protože dost trénujeme.
Účel to ale plní, protože mladí
hrají. Další zápas jsme měli o
víkendu sehrát proti Čechovicím, ty to ale na poslední chvíli
zrušily, takže hledáme soupeře
na neděli 9. března na 11 hodin.“

Hodnocení trenéra Smržic
Jiřího Přikryla:
„Jsem spokojen, kluci ukázali,
že hrát umí, a že to nezapomněli. Bylo to celkem dobré utkání,
Pivín se pravděpodobně nesešel
v kompletním složení. Hra ale
byla dobrá, takové vyrovnané
střetnutí, v němž se nám dařily
kombinace. Na konci jsme ale
měli štěstí. V posledních minutách jsme odešli fyzicky a došly
nám síly, pivínští ale tři šance
zahodili. Je potřeba zlepšit hru
dopředu, šance musíme zakončovat. Vzadu jsme ale až na
poslední minuty zahráli dobře
a zápas mi ukázal to, co jsem si
myslel.“

4:0

Plajner – Křupka, Zabloudil,
Daněček, Klváček – Frýbort,
Hladký. Střídali: Fabiánek,
Mohelník. Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek, M. Pospíšil,
Dvořák, J. Vybíhal – D. Sedlák, Kropáč, F. Pospíšil, Z.
Pospíšil – T. Pospíšil, R. Sedlák. Střídali: Piták, M. Sedlák.
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:
„S výkonem panuje velká
spokojenost. Zpočátku to bylo
absolutně vyrovnané a Protivanov se dostal i do jedné šance, brankář si v ní ale poradil.
Obranu bezvadně dirigoval
TJ Sokol Plumlov
Peťa Ullmann, v záloze mě
- TJ Sokol Protivanov 6:0 (3:0) příjemně překvapil Marek ZaBranky: Hladký 3, Hladký 2, bloudil, který to u nás zkouší
Frýbort.
z Držovic, v útoku se skvěle
Sestava Plumlova: Siman- ukázal Hladký, když nejprve
dl – Bureš, Ullmann, Ševcůj, krásně nacentroval a poté dal

1:2
(0:1)

Branka Kralic: Kopečný

Sestava Kralic:
Krejčí - Valtr, Neoral, Martinka, Cetkovský - Vitásek, O. Petržela, Nečas, Kopečný - Lehký, Z. Petržela. Střídal: Cibulka.
Trenér: Petr Gottwald.

tak museli uchylovat pouze k
nákopům. Všímal jsem si zejména
individuálních výkonů, o výsledek mi nešlo,“ vysvětlil Gottwald.
V kralické sestavě opět nechyběl
ani
Otakar
Cetkovský.
Kmenový hráč Konice strávil
podzimní část v rakouské fotbalové soutěži, nyní se ale aspoň na
chvíli rozhodl pro návrat zpět
do republiky. „Jednáme s Konicí
a věřím, že se vše včas vyřeší a
na jaře nás posílí. Má zkušenosti,

umí hrát defenzivně i ofenzivně
a pozice krajního beka mu není
cizí. Může hrát nalevo i napravo a
byl by pro nás přínosem,“ těší se
na další zkvalitnění kádru lodivod
účastníka krajského přeboru.
Kraličtí se nyní na vyškovské
umělé trávě střetnou s Rousínovem, poté změří síly s Lipovou a jarní část zahájí o
předposledním březnovém víkendu doma proti jasně vedoucím
Kozlovicím.

Konice se s Litovlí rozešla bez branek

Další přípravná fotbalová utkání v kostce: Plumlov vyhrál, Pivín ne

Prostějovsko/jim - V zápasové přípravě na jarní část
fotbalových soutěží pokračovaly i další celky prostějovského okresu. Na umělou
trávu tak mimo jiné nastoupili účastníci I.B třídy Pivín a Plumlov, kteří změřili
své síly s dvěma mužstvy z
okresního přeboru Smržicemi a Protivanovem. Lépe se
vedlo Plumlovu, jenž i díky
hattricku Adama Hladkého
nasázel celkem šest branek,
naopak vedoucí tým „A“
skupiny krajské soutěže potvrdil zatím nevýrazné výsledky a jen remizoval 1:1.

FC Kralice na Hané
1.SK Prostějov U19

tři góly. Chválím ale všechny
hráče, běhali jsme a bylo vidět,
že kluci chtějí hrát.“
Hodnocení trenéra Protivanova Libora Bílka:
„Kluci nesplnili, co jsem po
nich chtěl. Plumlov nás přehrával fyzicky i chutí hrát,
navíc se nám v pětadvacáté
minutě zranil Tomáš Pospíšil.
Soupeř proměnil každou šanci, kterou si vytvořil, naopak
my jsme trefili břevno a nedali jsme ani sólo na gólmana.
Prostě potřebujeme kanonýra,
protože šancí máme dost, ale
gólů dáváme málo. Utkání
se nepodařilo obráncům, po
jejichž chybách jsme dostali
góly, brankář si své odchytal a za ně nemohl. Navíc mi
uprostřed zálohy chyběl Martin Šindelka a musel jsem tam
stáhnout Kropáče. Je nutné si
promluvit a táhnout společně
za jeden provaz.“

Sokol Konice
Litovel

0:0

Sestava Konice:
Rec – Václavský, Bílý, P. Sedláček, Růžička – Vogl, T. Sedláček, Kořenovský, F. Drešr – Kováč, Antl. Střídali: Olejník, M.
Drešr, Burget. Trenér: Roman Jedlička.

láček má tepr
teprvee šestnáct
šestnáct, Vogl s
Kováčem sedmnáct let. „Mladíci se jeví velice dobře, jsou to
poctiví kluci. Ekonomická situace moc nenahrává doplnění z
jiných oddílů a je jen škoda, že
nemáme o takových šest bodů v
tabulce víc, pro kluky by to bylo
jednodušší a měli by snadnější
start. Takto to pro ně možná bude
někdy stresující,“ uvědomuje si
Radek Řehák.
Na kraji zálohy tak mimo jiné
dostal prostor Jan Vogl, tedy
konický odchovanec, jenž má
střídavé starty v olomoucké
Sigmě a díky tomu nastupuje
i v dorostenecké lize. „Tam v

'de atenáctce' hraje obránce a u
'devatenáctce'
nás záložníka, řekl si o místo v
základní sestavě. Záleží jen, jak
se domluvíme,“ je konický kouč
v napětí.
Tuto sobotu od 14.00 hodin čekají na Konici v dalším souboji
Klenovice, prvním soupeřem v
jarní části krajského přeboru
pak budou o víkendu 23. a 24.
března Troubky. Čtvrtý tým tabulky přijede k tomu aktuálně třináctému. „Snažíme se dát sestavu
dohromady, máme na to ještě tři
čtyři zápasy. Ideální by bylo hned
na úvod sezony vyhrát, to by přineslo uklidnění,“ přeje si Radek
Řehák.

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK,
BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO
OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte:
582 333 433,
pište:
inzerce@vecernikpv.cz

vraťte se na stranu 21

Fotbal Extra – 12. 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 listováním PROSTĚJOVSKÉHO 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. Následně přišla
chvíle nakouknout také do soutěží pořádaných Okresním
fotbalovým svazem Prostějov. V první části náhledu do
II. třídy se pozornost upřela zejména na vedoucí duo
Jesenec-Protivanov, nyní se díváme pod pokličku dalších
sedmi účastníků okresního přeboru, kteří se umístili od
třetího do devátého místa. Příště se dostane i na zbývající
sedmičku od devátého do šestnáctého místa, 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

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).

KONICKO

KRALICKO

nábor

mladých

fotbalistů

ročníků narození 2001,
2000 a 1999
Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz,
tel.: 605 306 198

PLUMLOVSKO



PROSTĚJOVSKO

608 706 148

sport @ vecernikpv.cz
sport@

a další...

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014

okénko do II.třídy - Přeboru OFS Prostějov

www.vecernikpv.cz

Večerník vyzpovídalo další sedmičku účastníků Přeboru Okresního fotbalového svazu Prostějov

O POSTUP SE UTKAJÍ PRVNÍ DVA, O SESTUP DOLNÍ POLOVINA
Sedmnáct kol okresního přeboru
rozhodlo o tom, že na vedoucí pozici zimuje Jesenec s pětibodovým
náskokem na Protivanov, další tři
body zpět jsou Olšany u Prostějova. Pětici Držovice, Vrahovice,
Brodek u Prostějova, Otinoves
a Určice „B“ dělí na čtvrtém až
osmém místě pouhé tři body, druhou polovinu začínají Přemyslovice. Pod nimi je opět pěkně husto,
Horní Štěpánov, Němčice, Zdětín,
Smržice, Hanou Prostějov „B“
a Čechovice „B“ oddělují jen čtyři
body, další tři body zpět jsou zatím
poslední Otaslavice, ty ale mají
zápas k dobru.
O zhodnocení první poloviny aktuální sezony II. třídy Přeboru
OFS Prostějov, přiblížení aktuální situace i představení vyhlídek
pro jarní část jsme po lodivodech
Jesence a Protivanova požádali
rovněž trenéry zbylých čtrnácti
účastníků soutěže. Večerník všem
položil vedle uvedenou šestici otázek. V tomto čísle přinášíme ohlasy z mužstev na třetím až devátém
místě tabulky. Příští vydání promluví celky od desáté do poslední,
čtrnácté příčky.

1. Jak jste spokojen s vystoupením
v podzimní části okresního přeboru?
2. Co stálo za vašimi výsledky v první
části sezony?
3. Kdo tvořil hlavní osu vašeho mužstva?
4. Plánujete přes zimní pauze nějaké
změny v hráčském kádru?
5. Kde byste se i vzhledem k zamýšlené
reorganizaci Přeboru OFS Prostějov
chtěli pohybovat ve zbytku sezony?
6. Koho tipujete na postup a sestup
z nejvyšší okresní soutěže, II. třídy?

„Chtěli jsme se pohybovat uprostřed, cokoliv navíc je bonus,“ Hrající předseda Držovic Marek Valenta:

raduje se chytající sekretář Olšan MICHAL UHŘÍK „Mužstvu se začalo dařit jako celku“
TJ Sokol Olšany u Prostějova - 3. místo, 35 bodů

Vyrovnaná partie. Pohled na tabulku společně s plánovanou reorganizací zaručuje, že bude i po celé jaro o co hrát.

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK, BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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„Do osmého místa by to byla realita, páté místo je maximum,“

1. „Velká spokojenost. Na začátku
nás čekal velmi těžký soupeř, favoritem byly Smržice. Ty dojely na to,
že se jim nepovedla první tři čtyři
utkání, pak se začali hádat a rozpadlo se to tam... Dále jsme třeba
měli Držovice, které byly fotbalovější, ale štěstí stálo při nás. Podobně to bylo v Určicích, kde jsme měli
proti tamní rezervě osm deset vyložených šancí, ale neproměnili jsme
je, naopak soupeř dal dva góly v závěru a vyhrál. Tady Držovice diktovaly tempo, nám se podařily krásné
střely a vyhráli jsme 2:0. Vstupovali
jsme do sezony s tím, že bychom se
chtěli pohybovat uprostřed tabulky,
abychom se do konce sezony nemuseli obávat o záchranu, a být co
nejdále od sestupových míst. To se
nám také podařilo. Cokoliv navíc
bereme jako velký bonus, ale postupové ambice jsme si nedávali...
(úsměv)“
2. „Je to hodně způsobeno tím, že
se nám povedl vstup do sezony.

Z prvních osmi duelů jsme měli
sedm výher a jednu remízu, to je
hlavní klíč k úspěchu. Také k tomu
přispěla skvělá atmosféra v týmu a
vypomáhala nám osoba s ligovými
zkušenostmi. Ta týmu také hodně
pomohla a patří jí dík. Na lavičce
totiž byl nejmenovaný ligový trenér, jenž byl tehdy bez angažmá,
to nám enormně pomohlo. Tím,
že se první dva tři zápasy vyhrály,
tým chytl sérii, která trvala osm
devět kol. Co se týče duelu s Protivanovem, musím uznat, že soupeři vyšlo, na co sáhl... My jsme
byli všude později a jednoznačně
nás přehráli. Vyhrál zaslouženě.
K utkání proti Jesenci se nerad vracím, protože je ve mně stále plno
emocí. Myslím si, že zápas nebyl
úplně čistý...“
3. „Kádr jsme moc neobměňovali,
hrajeme se stejnými hráči. Máme
skvělou obranu, jako gólman se
na ni mohu spolehnout. Stoperská
dvojice Peťa Hansl - Martin Miška,

super pomáhají krajní obránci, ať
Mojmír Hloušek, nebo Matěj Neček. V záloze to fungovalo, k tomu
přišel klidný gól, o nějž se staral
zejména náš nejlepší střelec Jarda
Hošák. Tým neměl pouze jednoho
dva vůdce, ale když se nedařilo jednomu, táhli to ostatní.“
4. „O některé hráče zájem je. S klukama jsme to projednávali, nikdo
z týmu vyloženě nechce odejít,
všem se u nás líbí. Máme dobré
zázemí, jedno z nejlepších v okolí.
Nechybí tu ani možnost posilovny,
sauny, pěkné hřiště, kluci o nějakém
odchodu nepřemýšlí. O posílení
jsme přemýšleli, jsou na to ale dva
názory. První je ten, že tým je potřeba posílit o dva až tři hráče, na
druhou stranu je nutné, aby to tým
nepoškodilo, co se týče atmosféry a
soudržnosti. Bavíme se o našich bývalých hráčích. Alternativou je, že
by nám opět pomohl Martin Kotůlek, jenž je dlouholetým hráčem Olšan, ale když byl prvoligovým trenérem, tak Sigma měla přednost a
moc toho za nás neodehrál. Jedná se
ještě o jednom až dvou jménech...“

5. „Když je to takto rozjeté, tak
nám hodně fanoušků říká, že se
snad popereme o postup. My jsme
trošku pokornější, naším cílem
je hrát co nejdál od sestupových
pozic, protože bude reorganizace
a v této sezoně by mohlo padat až
pět mužstev. Takže hrát co nejdál
od spodku. Dva jsou jistí, další dva
až tři mohou padat podle situace ve
vyšších soutěžích.“
6. „Myslím si, že postup si pohlídá
tým Jesence. Víc k tomu asi říkat
nebudu, ale viděl jsem jejich dva
zápasy a přijde mi, že je to tým,
který si to nenechá ujít, jakoukoli formou... Dole je ohrožených
týmů velké množství, teoreticky
i my, přestože máme pětatřicet
bodů. Myslím si totiž, že k záchraně bude potřeba osmatřicet až
čtyřicet bodů a už jsem zažil týmy,
které na tom po podzimní části
byly velice dobře, ale nakonec se
jim sezona vůbec nepovedla a na
jaře získali dva tři body. Může nastat cokoliv, sezona je ještě dlouhá.
Hodně to záleží na tom, kolik týmů
bude nakonec padat.“

Trenér
Brodku
u
Prostějova
David
Mezuliánek:
nestaví před tým vzdušné zámky trenér Vrahovic Zdeněk Švec
TJ Sokol Vrahovice - 5. místo, 27 bodů
1. „Spokojen mohu být pouz
s body a pátým místem, to je maximum, co se mohlo uhrát. Bodů
možná mohlo být ještě víc, prohrávali jsme ale s mužstvy z konce
tabulky. Sedmadvacet bodů je tak
asi maximum! Celý podzim byl
přístup k tréninkům velice špatný
a díky za ty body, které jsou. Každý druhý zápas jsme hráli v jiné
sestavě, a když nás venku bylo jedenáct dvanáct, tak to bylo dobré.
Na tu bídu máme tedy bodů ještě
dost. Některé zápasy byly výborné,
třeba s Olšany, s Držovicemi. Pak
ale jedeme do Smržic, které byly
poslední, a my tam zaslouženě prohrajeme...“
2. „Hráčů by bylo dostatek, ale horší
je laxní přístup. Jak k tréninkům, tak
přímo k zápasům. Výjimkou jsou

starší kluci, jejich přístup je poctivý,
hrají to pro radost. Zbytek byl ale
špatný. Máme sice dva mančafty
a trénujeme dohromady, ale když
vám přijde celkem šest lidí, tak je
to velice málo a s týmem se nedá
pracovat. Domácí zápasy perfektní,
ale venku velice špatné. Jsem moc
kritický, ale je to nezodpovědné
vůči druhým. Nevím, asi je to v klucích, že dokáží jeden zahrát a potom
prohrají s posledním.“
3. „Tahouni jsou ze starších kluků.
Třeba Marek Kočař, má sedmatřicet let, ale je to velký poctivec. Měl
by být příkladem, ale oni si od něj
příklad neberou. Maká na sto procent jak v tréninku, tak v zápase,
jezdí po zadku, vždy si to odehraje.
Takových je tam víc, ale jak říkám,
spíše těch starších. Chápu, že mají

spoustu pracovních nebo studijních
povinností, ale podle mě je to z poloviny o nechuti na sobě pracovat.
Doufám, že i po tomto rozhovoru
tu hráči pro jaro budou, bohužel
budou možná druzí. Ti, co budou
chodit trénovat, budou i hrát. Jestli
skončíme pátí nebo desátí bude jedno, Jesenec s Protivanovem jsou na
postup jasní a my si to uhrajeme s
našimi kluky.“
4. „Asi ne. Doufám, že nikdo neodejde, a že bychom někoho nového
měli, to nepředpokládám. Cizí hráči
jsou drazí a jinak není odkud brát,
mládežníky nemáme. Jsem kritický, ale realita je taková. Je spousta
jiných sportů i dalších zálib, s fotbalem do budoucna je to velice špatné.
Vidím to dosti chmurně a dávám
plně za pravdu trenérovi Jesence,
že se fotbal na vesnicích do deseti
let minimálně hodně zkoriguje. Přípravu jsme zahájili dvaadvacátého

února, ale pokračujeme v trendu,
který začal na podzim. Chodí jen
pět šest poctivců, stále ti samí. Přijedou i z dálky a ti, co to mají kousek,
tak nepřijdou.“
5. „Kdybychom udrželi pátý flek,
mohli bychom být velice spokojeni.
Výš určitě ne, a když uhrajeme dalších dvacet bodů, tak to bude dobré.
Měli jsme sice původně představu
být trochu výš a mít více bodů, ale
když prohráváte se soupeři, kteří jsou
hluboko pod vámi, tak se toho moc
udělat nedá. Do osmého místa by to
byla realita, páté místo je maximum.“
6. „Sestupujících bude více a vidím
to asi na Smržice s Otaslavicemi.
O postup si to rozdá Protivanov
s Jesencem. Myslel jsem si, že do
toho ještě promluví Olšany, které hrají výborný fotbal, a Brodek
u Prostějova, jenž taky hraje dobře,
ale první dva mančafty už trochu
odskočily.“

„Není to krásný fotbal, ale já potřebuji, aby to bylo
účelné...,“ říká lodivod Otinovsi Tomáš Hrdlovič
TJ Otinoves - 7. místo, 25 bodů

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).

Fotbalový klub
TJ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
OV

URČICKO

Fotbalové ohlédnutí

Počet diváků:
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Výhra, nebo prohra. Hráči Otinovsi na podzim jen jednou remizovali,
hned osmkrát však brali všechny body a řadí se tak do lepší poloviny
okresního přeboru.
1. „To je spíše otázka pro funkcionáře, kteří mě oslovili. Já osobně
jsem spokojen. Umožnili mi dovést
některé hráče, a co jsme si před
sezonou řekli, to jsme splnili a aktuální místo tomu odpovídá. Jsme
jedním ze dvou mužstev, která porazila Jesenec, to je velice kvalitní
družstvo. Je to aktuálně na úrovni,

na kterou jsme byli připraveni, v
létě nebyl takový prostor, abychom
tým mohli ještě více doplnit. Sehnat
hráče je velice složité a nemůžeme
si dovolit přepych, že bychom tam
měli patnáct šestnáct hráčů.“
2. „Vedení mi dalo plnou moc,
abych doplnil mužstvo, aby příchozí hráči byli víceméně nadstandard-

ní a mělo to kvalitu. V létě ale nebyl
prostor na silnější doplnění, ale já
jako trenér jsem spokojen s tím, kde
hrajeme. Prezentovali jsme se bojovnou hrou, bojovným fotbalem,
vždy jsem spoléhal na to, že nám
tam něco spadne. Snad žádný zápas
jsme neremizovali a vždy jsme nějaký gól dali. Není to krásný fotbal,
ale já potřebuji, aby to bylo účelné,
protože přijde reorganizace a určitě
tři mužstva budou padat. Neradi bychom byli mezi nimi.“
3. „Máme ve svém kádru druhého
nejlepšího střelce okresu Lofítka,
jinak se ale snažíme o to, aby tam
nebyli jednotlivci, protože kolektivní sporty jsou o tom, aby hrál
celý kolektiv. To se podařilo. Posily přinesly novou krev, fotbalové
myšlení.“
4. „Ano, chystáme je, připravoval
jsem se na doplnění již v průběhu
podzimu. Momentálně o žádném
odchodu nevím, je ale otázka, jestli
zůstane Lofítek. Pokud by odešel,
máme připravené varianty. Opět
se to posune kousek nahoru, konkrétní ale zatím být nemohu, na to
je ještě brzo, začínáme až za více
než měsíc. Ale pět šest hráčů je
osloveno. Přípravu jsme už začali,
trénujeme dvakrát týdně a jsem
zatím velice spokojen. Chodí nás
deset až třináct, což na dnešní dobu
je velice dobré. Pochválil jsem je,

že chodí a že je to baví. I trenéra
to pak baví úplně jinak, když tam
přijde tolik hráčů, než když přijdou
jen tři čtyři a trenér se trápí.“
5. „V každém případě bychom se
nechtěli dostat do záchranářské situace. Začínáme dvě kola doma a
kluci, kteří přijdou, budou mít obrovskou chuť. Víme však, jak to
ve fotbale chodí. Dvakrát třikrát
prohrajete a už jste tam. Myslím
si, že mužstvo bude ještě trošku
kvalitnější, než bylo, takže doufejme, že tam nebudeme patřit.“
6. „To je otázka na tělo, nevím,
jak moc týmy posílily, jak to Jesenec i Protivanov myslí vážně s
postupem. V posledním kole spolu remizovali a nahoře je to stále
otevřené. Co se týče spodní části
tabulky, nechci nikoho jmenovat,
bude to ale mezi šesti mužstvy a
doufejme, že mezi nimi nebudeme
my (smích). Padat mohou až čtyři, v I.B třídě jsou poslední Nezamyslice a pro okres by bylo dobré,
kdyby se z toho dostaly. Opravdu
to bude velká vlna. S reorganizací
ale souhlasím. Je to velice rozumné, chlapi chodí do práce a šestnáct
mužstev znamená patnáct zápasů a
ještě nějaké vložené kolo. Na podzim jsme odehráli sedmnáct zápasů za tři měsíce, to je pro hráče kruté. Je dobře, že se to bude snižovat,
já osobně jako trenér to přivítám.“

„Byl bych spokojen, kdybychom dosáhli padesáti bodů“
TJ Sokol Brodek u Prostějova - 6. místo, 26 bodů

1. „Spokojený být můžu. Podzim
byl pro mě zkušební, protože to
je něco jiného než mládežnické
kategorie nebo trénování ´béčka´
1.SK Prostějov'. Pravda je ta, že
se může udělat deset bodů po
sobě a pak nemusíte několik kol
udělat ani jeden.“
2. „Největší potíží je, že tým je
nevyrovnaný a výkony nejsou stabilní, v tom vidím největší problém.
Na několik zápasů se kluci dokáží
nachystat, ale pak přišla série tří čtyř
utkání, která se nám nepovedla. Je
potřeba, aby se nám to podařilo
ustálit. To je hlavní důvod, proč
nejsme o něco výš. Kluci dělají obrovské individuální chyby, je to ale
dáno úrovní soutěže, že se někteří

hráči tak velkých hrubek nevyvarují. Tak to prostě je. Příčinou nevyrovnaných výkonů je, že pokud
kluci prohrávají, tak nemají v sobě
zatím dostatek morálních sil, aby
zápas otočili...“
3. „Pravdou je, že se můžeme
spolehnout na výraznou podporu ze strany obce. Starosta
Rozmánek chce fotbal v Brodku
pozvednout, ale v létě přišli jen
dva hráči, když se vrátili Chvojka a Frys. To jsou nadstandardní
hráči na okresní přebor, bohužel
se nám však dva velice kvalitní
hráči, kteří měli hrát, zranili. Franta Dobeš a Radek Říha byli mimo
hru, tak se to vyrovnalo. Jeden
má problémy s ramenem, druhý s

vazy v koleni a na operace šli až
v jarních odvetách. Přesný termín
se u nich totiž vždy odvíjí až od
toho, co jim dovolí zaměstnání.
Nemohou si naplánovat, že
půjdou na operaci v říjnu, aby byli
do března v pořádku. A někteří
kluci, kteří dostávali příležitost
místo nich, tak bohužel kvalitou
na okresní přebor nestačí.“
4. „Je pravda, že přes zimu to bylo
trochu složitější, protože hráči,
o které jsem měl zájem, a které
jsem si chtěl přivést, buď mají
podepsané celoroční hostování,
nebo je zatím klub nemůže uvolnit. Uvidíme v létě, v Brodku
se ale pro fotbal opravdu dělá
hodně. Teď se spravovalo sociální zařízení, kabiny, je tam solidní hřiště, pěkná tribuna, chodí
tam docela dost lidí. Fotbalové

prostředí velice pěkné, akorát to
chce ještě trošku vyšperkovat,
aby výsledky byly a mohli jsme
třeba pomýšlet na vyšší soutěž.
To je možná otázka jednání v létě,
a zda to vyjde, nebo nevyjde,
to se uvidí. Myslím si, že zatím
zůstaneme beze změny, možná
přijde jen někdo z Vyškovska.“
5. „Ve třinácti zbývajících zápasech bych byl spokojen, kdybychom získali čtyřiadvacet bodů
a dosáhli na hranici padesáti
bodů, to je pro nás reálné.
Když to bude více, tak to bude
jen dobře. Celé jaro beru jako
přípravu na příští sezonu, nepůjde
už možná ani tolik o výsledky,
spíše se zaměřím na to, aby kluci
hráli to, co po nich chci. Aby
se i v okresním přeboru snažili
předvádět co nejlepší podívanou.

Fotbalově, po zemi...(úsměv)“
6. „Na špici je víceméně rozhodnuto, o postup se poperou Jesenec
s Protivanovem. Na sestup to bude
hodně složité, i my nemůžeme být
zcela v klidu a cítit se zachráněni.
Stačí tři nepovedené zápasy
a budeme tam namočeni taky.
Pokud bude reorganizace a sestoupí tři týmy, je namočená celá
druhá polovina tabulky. Pokud by
někdo zaváhal na počátku, může
mít potom problémy. Četl jsem
minulý rozhovor s předsedou
OFS Prostějov panem Elfmarkem
a líbí se mi myšlenka oslovení
firem, aby se fotbal na dědinách
trošičku zvedl. Také mám obavu
z toho, že až to odehraje generace
hráčů, kteří teď mají kolem třiceti
let, tak na vesnicích může fotbal
skomírat.“

TJ Sokol Držovice - 4. místo, 28 bodů

Mohou se radovat. Držovicím vyšel podzim podle představ, spolehnout se mohly na pevnou obranu i nebezpečný útok.
1. „Spokojeni jsme. Oproti minulé
sezoně, kdy se nám nedařilo, je to
lepší. Fotbal celkově upadá, kluci
ale opět mají chuť, motivaci a hned
to vypadá líp. Vytvořila se dobrá
partie, a pak se daří i ve fotbale.
Pomýšleli jsme na střed tabulky,
nikam nahoru se necpeme a na postup nepomýšlíme. Ideální je být
uprostřed tabulky, abychom hráli v
klidu hezký fotbal a nemuseli jsme
myslet na sestup.“

2. „Byla dobrá docházka. Ti, co
měli chodit, tak chodili a bylo
z čeho vybírat. Máme druhou nejlepší obranu, ta je stále stejná, hrají
zkušení chlapi. Je trochu postarší,
ale dostáváme málo gólů. Jako
mužstvo je nás tam dost starších,
takže výkonnost už postupně
upadá. Nestíháte už s mladýma,
ale záložníci začali více pomáhat
obraně, takže práce vzadu bylo
méně. I proto jsme dostali méně

gólů. Snížily se ztráty a přibylo našich šancí.“
3. „Vyzdvihovat nikoho nechci,
rád bych pochválil celé mužstvo
za to, jak pracuje. Od brankáře po
útočníky. Mužstvu se začalo dařit
jako celku, do šancí se dostáváme
a tím dáváme i góly. Na hostování přišel bývalý dorostenec David
Preisler, začalo se nám více dařit
v útoku a dávali jsme více gólů.
I Petr Zahradníček se chytil, a když
dáváte góly, tak vyhráváte.“
4. „Ne, nechystáme vůbec žádné
změny, měli bychom pokračovat
ve stejném složení. A přál bych si,
aby se nám dařilo tak, jako tomu
bylo na podzim...“
5. „Aby to dopadlo tak, jako na
podzim, to bych si přál (úsměv).
Ideálně by bylo skončit do pátého
místa, to budeme spokojeni, byli
bychom na tom o sto procent líp
než loni. Zvláštní je, že týmy, které loni byly na čele, tak jsou letos
dole, prostě se tabulka letos nějak
otočila.“
6. „Na postupu je to asi dané, asi
se o to utká Protivanov s Jesencem
a očekávám, že Jesenec bude silnější. Hraje lepší fotbal, ale Protivanov mu bude šlapat na paty. My
ostatní za nimi budeme spíše vlát.
Tipovat spodek je těžké, tam může
být kdokoliv. Sezona je dlouhá,
bodů ve hře spousta, i my můžeme
nakonec skončit někde dole, i když
tomu nevěřím. Ještě určitě nějaký
zápas vyhrajeme, ale je to hodně
nabité a těžko tipovat. Jsou tam
Otaslavice, Čechovice „B“, Smržice. Překvapily mě Otaslavice,
které loni skončily třetí, teď jsou na
tom hrozně bídně a nedaří se jim.
Jaro ale může být zcela jiné.“

www.vecernikpv.cz
.cz

Kouč určické rezervy David Múdrý: „Kdybychom
skončili do pátého místa, byl by to velký úspěch“ „Nedaří se nám zapracovat mladé hráče,
nechce se jim trénovat,“ posteskl si trenér RUDOLF ŠVEHLA

TJ Sokol Určice „B“ - 8. místo, 25 bodů
1. „Můžeme být spokojeni.
Nemáme ambice nikam postupovat, chceme si v pohodě zahrát fotbálek. Hlavně nechceme spadnout,
takže klidný střed je pro nás ideální. Soutěž má svou kvalitu a je obrovsky vyrovnaná, což potvrzuje
pohled na tabulku. Nikdo kromě
Jesence nijak výrazně neodskočil,
i oni ale ještě budou muset pořádně
hrát. Chtěl bych poděkovat obci,
že nám půjčuje auta na dopravu k
zápasům, a klukům za předvedené
výkony. Stále jsme ve fázi budování kolektivu, kdy proběhla
generační obměna a teď se to tři
roky spravuje. Čerpali jsme tedy
hodně z dorostenců a chceme i
dále zapracovávat mladé kluky. Z
'áčka' s námi chodil zejména Peťa
Halouzka a občas i někdo z kluků,
kteří nehráli.“
2. „Měli jsme dobrý začátek,
kdy první tři kola jsme vyhráli
a pak se nám podařilo remizovat
v Brodku. Pokazili jsme si to ale.
Přišla zranění a nesešli jsme se,
zbytečně jsme doma poztráceli
body s Vrahovicemi, Zdětínem,
Přemyslovicemi a v Čechovicích.
To byla chyba. Občas jsem musel hrát i já a jedenáct bodů jsme

ztratili úplně zbytečně. Tyto čtyři
zápasy jsme měli zvládnout lépe,
bodů ale máme relativně dost
a žádné závěry z toho neděláme.“
3. „Sestava se celkem točila.
Strašně nerad někoho jmenuji,
protože fotbal hraje jedenáct lidí,
ale držel nás gólman Pokorný.
Hraje za nás Přema Mlčoch,
který se vrátil z hostování, tam
ta zkušenost je a mladší kluky
si dokáže korigovat. Máme to
dobře namixované, jsou tam starší
i mladší kluci, nejsme jen na jedné
sortě lidí.“
4. „Žádné velké změny neplánujeme. Zkoušíme jednoho hráče,
jinak budeme ve stejném složení
jako na podzim. Už měsíc trénujeme, máme za sebou i jedno
přátelské utkání, v němž jsme
porazili Pivín 4:2. Scházíme se
v úterý i čtvrtek a většinou jsme
venku, protože počasí tomu fantasticky vyhovuje. Takže běhání v
okolí Určic, nějaký fotbálek. Žádná
tělocvična zatím neproběhla.“
5. „Ve zbytku sezony v poklidu
dohrát jaro, uhrát ještě několik
bodů, to by mělo stačit k jistotě
záchrany. Žádné velké ambice,
hlavně nespadnout, nahoru určitě

TJ Sokol Přemyslovice - 9. místo, 21 bodů

Zbytečná ztráta. V Čechovicích se sice Určice „B“ dostaly do rychlého vedení, nevyvarovaly se však hrubek a pak už jen mohly sledovat, jak domácí přebírají pohár pro vítěze Ligy mistrů...
ne. Kdybychom skončili do pátého
místa, byl by to velký úspěch, ale
nedali jsme si žádnou laťku, kterou
musíme splnit. Máme tam ale ještě
dohrávku s Otaslavicemi, kterou
jsme na podzim neodehráli, takže
jeden zápas k dobru. Uvidíme, jak
se to vyvine a otázkou je, kolik
bude padat mančaftů, protože se
soutěž má reorganizovat a shora

budou možná padat Nezamyslice.
Je potřeba ještě několik bodů
uhrát.“
6. „Postup je celkem daný, tam se
popere Jesenec s Protivanovem.
Kdyby to byl někdo jiný, bylo by
to pro mě obrovské překvapení.
A sestup je hrozně těžké tipovat, ve
hře je strašně moc aspektů. Záleží,
jak kdo posiloval, hraje se ještě

hodně zápasů a jde o hodně bodů.
Posledních sedm mužstev ještě
nemá žádnou jistotu. Jmenovat
asi nebudu, myslím si, že se zachrání Horní Štěpánov, přál bych si,
aby to byly i Otaslavice, máme tu
s nimi derby, jsme kousek od sebe.
Každopádně to bude hodně zajímavé a záležet bude i na tom, kolik
bude mít kdo peněz.“

1. „Nesplnilo to naše očekávání,
mysleli jsme si, že budeme ve
vyšších patrech, tak kolem pátého
místa... Ale soutěž je vyrovnaná,
za dva tři zápasy to může být úplně
jiné. Zatím ale spokojeni nejsme.“
2. „Chybí hráči jako všem. Zranil
se nám brankář Kamil Konečný,
to byla jedna z příčin pozdějších
neúspěchů. Musel chytat Jožka Rozsíval, který sice dříve byl
brankářem, ale teď chce spíš hrát
a dělal obránce. Co se ovšem jara
týče, zatím není rozhodnuté, kdo
bude jednička. Jožka měl sice některé slabší chvilky, ale jakmile se
do toho dostal, byl oporou. Dále
pracovní zaneprázdněnost hráčů
je dost velká a máme docela starší
mužstvo, takže v některých zápasech jsme už nestačili. Zatím se
nám nedaří zapracovat mladé hráče. Oni by chtěli jen hrát, nechce
se jim ale trénovat! Teď se nám
ovšem jeví dva dorostenci, kteří
by mohli naskočit, uvidíme, co to
udělá v jarní části.“
3. „Rozhodně kapitán Olda Kovář,
který má zkušenosti z vyšší soutěže.
Dále Milan Slavíček a Jožka Rozsí-

val starší, který ještě občas musí nastoupit, když je fluktuace hráčů. Své
místo stále má. Vepředu máme ještě
Kamila Růžičku s Lukášem Tylem,
ale my potřebujeme, aby byla osa
středních záložníků se stopery více
provázanější. Tam nám to vázne,
proto dostáváme hodně branek.
Naši obránci směnují a jednou hraje
ta obrana, podruhé jiná a nikdy nejsme ve stejném složení. Uvidíme,
jak to bude na jaře.“
4. Těžko se o tom mluví, když
v okresním přeboru za přestupy
a hostování létají tak nehorázné částky! Budeme se to snažit
vyřešit vlastními silami, pokud
dorostenci zvládnou tréninkové
zatížení, což se zatím jeví dobře.
Snaží se, takže o ty dva dorostence bychom mohli kádr rozšířit.
Nikdo cizí nepřijde. Zimní příprava zatím není až tak podle mých
představ. Účast na středečních
trénincích je velmi slabá, teď bylo
šest lidí. Scházíme se hlavně v pátek, ale není to to pravé.“
5. „Protlačit se do horní poloviny
tabulky. Ztráta je sice malá, je to
ale relativní. Tato soutěž jde kvali-

tou hodně dolů a i poslední může
porazit druhého. Je to zapříčiněno
tím, že některá mužstva jsou na
tom jako my, že nemají čas trénovat, nemají stabilní kádr. Můžeme
jít rychle nahoru, ale také dolů.
Záchranářských starostí bych
se nechtěl obávat, ale záleží, jak
potrénují druzí a jak potrénujeme my. To je alfa a omega celého fotbalu. Nejen přijít v neděli
s kopačkama na zápas, ale musí se
určité věci natrénovat a hráč musí
být fyzicky připravený na zápas.
Pokud to není, nemohou se dostavit výsledky.“
6. „Můj žhavý tip na postup je Jesenec, přál bych mu to. Vždy se
tam hrál dobrý fotbal, jsou tam kluci, kteří mají zkušenosti z vyšších
soutěží, a myslím si, že to Jesenec
úspěšně dotáhne. Právě s nimi je to
alespoň pro mě největší derby. Sice
hrajeme v Jesenci, ale myslím si,
že se kluci budou chtít vytáhnout.
A sestup? To je noční můra všech
trenérů i klubů. Černého Petra
nikomu nepřeji, ani jmenovat nebudu. Vždy je neštěstí, hlavně pro
funkcionáře, kteří se o to starají.
Někdo ale sestoupit musí. Teď je
to ve fázi přípravy a nikdo neví,
kdo jak trénuje, kdo posílil.“
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC FRÝDEK-MÍSTEK

Dobře rozehraná série se zadrhla, hokejisté Prostějova prohrávají 1:2 na zápasy

JESTŘÁBI ZAVÁHALI S OUTSIDEREM A MUSÍ VÍTĚZIT
„Hlavní smůlu jsme si už vybrali,“ věří před pokračováním čtvrtfinále kouč Petr Zachar

Tento scénář čekal málokdo a jestli před začátkem
play off vypisovali bookmakeři kurzy, musely být na
vedení hodně vysoké. Oba soupeře totiž v tabulce
dělilo celkem devětatřicet bodů a také vzájemná
střetnutí vyzněla jednoznačně ve prospěch prostějovského výběru. Jak je to ale skutečnosti? Jestřábi
vyhráli jen jeden a hráči Frýdku-Místku hned dva zápasy a pouze jeden krok jim schází k obrovskému
překvapení na úkor hlavního favorita, jenž se netají
ambicemi na postup do první ligy.
Prostějov/jim
Zpočátku šlo přitom vše jako po
másle a první duel přinesl očekávanou výhru s drtivým skóre 8:1
„Co jsme vystřelili, to nám tam
spadlo, což rozhodlo,“ vracel se
v závěru týdne k rozjezdu série
hlavní trenér prostějovského výběru Petr Zachar.
Čtvrteční a sobotní pokračování
už ale pro Jestřáby ani zdaleka
tak pozitivní nebylo, za delší
konec totiž senzačně tahali Sle-

zané. „Ve Frýdku jsme sice dali
góly, dopustili jsme se ale hodně
laxnosti v obraně, individuálních
chyb a domácí toho využili. Šest
gólů by na výhru mělo stačit,“
ohlížel se za zpackaným závěrem druhého duelu.
Schází zejména příspěvek první
formace, která zcela ovládla kanadské bodování základní části.
„Neřekl bych, že se jim nedaří,
šance si vypracovávají, včera
jim měli hromadu, spíše je to o
zakončení. Nálada je ale bojov-

ná, měli jsme spoustu šancí, Frýdek se jen bránil. Jsem přesvědčen, že mužstvo má na to, aby tu
sérii zvrátilo. Hlavní smůlu jsme
si už vybrali,“ neztrácí optimismus.
Svou roli podle něj sehrál i
fakt, že Frýdek-Místek nemá
co ztratit, zatímco od Prostějova se nic jiného než výhra neočekává. „Bylo to na soupeři
vidět, oni jsou spokojeni s tím,
co dosáhli. My teď musíme
vyhrát, zavařili jsme si to ale
sami,“ uvědomuje si.
V sobotu stáhl hru na tři formace, do pondělního utkání ale plánuje opět nasadit všechny čtyři
pětky. „Měli jsme velký tlak,
hromadu šancí. Dáme teď šanci
klukům, kteří zatím seděli, aby
se o to také porvali. Bohužel je
tam spousta vyloučených,“ poukázal Zachar, jenž si nemyslí,
že by nízký věkový průměr měl
hrát zásadní roli. „Frýdek je na

Emoce. Pořádně horko bylo po sobotním zápase v útrobách prostějovského stadionu. Po druhé porážce Jestřábů si fanoušci přišli vylít zlost přímo za hráči do šaten. Práci tak měla pořadatelská služba a přítomna byla
i policie.
Foto: www.lhkjestrabi.cz
tom stejně, tím by to být nemě- vyvarování se tolika nedostatků.
lo,“ zdůvodnil.
„Přeji si, aby kluci předvedli to,
Od pokračování série tedy oče- co umí, aby do toho dali srdce.
kává, že Frýdek bude hrát i na- Je to o srdíčku,“ zdůraznil hlavní
dále tak, jak se mu osvědčilo. lodivod prostějovských Jestřábů
Od svých hráčů naopak očekává Petr Zachar.

STAV SÉRIE 1:0

4:0

2:1

2:0

Branky a nahrávky: 5. Indra (Polák), 6. Coufal, 13. Jedlička (Kolibár), 16. Coufal,
40. Belay (Kučera, Antončík), 40. J. Jurík (Coufal, Malý), 47. Coufal (Duba, Malý),
52. Belay (Antončík, Sršeň) – 28. Gogolka (J. Sluštík). Rozhodčí: Dědek, Held
- Matěj, Velinský. Vyloučení: 6:6, Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. Diváků: 1263.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
O
Švaříček, Knesl
Polák, Kolibár
Malý, Nedbálek
Jedlička
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Antončík, Kučera, Belay
Trenéři:
Coufal, J. Jurík, Černý
Petr Zachar
Indra, Duba, Sršeň
Jiří Vykoukal
Šebek

Sestava HC Frýdek-Místek:
Kubáň (16. Chvostek) - Gajda, Ovšák, Čintala, Krutil, Slovák,
Podešva, Kopún – J. Sluštík, O. Sluštík, Gogolka – Samiec, Stránský, Richter – Mamula, Mach. Trenéři: Radim Nečas a Marek Ivan

7 PP
6

HC FRÝDEK-MÍSTEK

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

-:-

STAV
V SÉ
SÉRIE 1:1

-:-

-:-

(Medřický),
11. Kučera
(Bartoš,
Dora), 58.49.
Bolfík
(Kučera)
Branky a nahrávky:
nahrávky:2.10.Bolfík
Richter
(O.Sluštík),
32. Stránský
(Gogolka),
Krutil,
50. Go-–
7.
Jurík(Samiec),
(Indra), 14.
Luňák), 18.
(Kolibar), 38.
Luňák (Venkrbec,
golka
59.Stejskal
Stránský(Nedbálek,
(Ovšák, Samiec),
60.Kučera
Ovšák (Richter),
67. Stránský
(Ovšák)
Stejskal),
47.(Malý),
Stejskal30.
(Černý),
55. Knesl
(Černý,Stejskal),
Stejskal)34.
Rozhodčí:
PokornýAntončík),
– Kříž, Musil.
– 27. Sršeň
Švaříček
(Venkrbec,
Belay (Kučera,
47.
Vyloučení:
4:8, navíc
Švaříček
(PV)58.
5 plus
do konce.
Využití:
1:1. Diváků:
138.
Jedlička (Sršeň,
Černý),
55. Jurík,
Černý
(Stejskal).
Rozhodčí:
Koliba,
Šutara – Ganger, Moravec. Vyloučení: 12:7, navíc Chvostek (FM) trest ve hře, Krutil (FM) osobní trest
10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 176.

HC Frýdek-Místek:
Chvostek
Jekel
(21.(55.
Šurý)
Kubáň)
– Dora,
- Podešva,
Šaur, Novák,
Krutil, Ovšák,
Kovář, Gajda,
Nekoranec,
Čintala,
Strapina
Samiec,–
Kučera, Popolanský,
Kopún,
Gogolka, Stránský,
Bartoš, Bolfík,
Slovák,Medřický,
Mach, Mamula,
Rejžek, Zháňal,
O. Sluštík,
Blaha,
J.
Průdek,Hamhalter,
Sluštík,
Haman, Buhaj,
Richter.
Procházka
Trenéři: Radim Nečas a Marek Ivan.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Rozum
Malý, Nedbálek
Jedlička, Kolibár
Švaříček,Veselý
Polák
Knesl
Švaříček,
Kořínek, Knesl
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Stejskal, Luňák,
Antončík,
Belay, Venkrbec
F. Kučera
Trenéři:
Trenéři:
Černý,
Jurík,Duba
Indra
Šebek,J.Černý,
Petr Zachar
Antončík,
Kučera,
Duba
J. Jurík, F.
Sršeň,
Coufal
Jiří Vykoukal
D. Jurík,Indra.
Belay, Coufal

2
3

0:1

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK-MÍSTEK

1:0

STAV SÉRIE 1:2

1:2

Branky a nahrávky: 33. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 57. J.Jurík (Kolibár,
Malý) – 3. Slovák (Krutil, Gogolka), 44. Stránský (Ovšák, Slovák), 47. O.Sluštík.
Rozhočí: nehlášeni. Vyloučení: 7:11. Využití: 1:2. Oslabení: 0:0. Diváci:
1526.

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

Polák, Kolibár
Jedlička

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

Sestava HC Frýdek-Místek:
Kubáň – Gajda, Slovák, Podešva, Ovšák, Čintala, Krutil, Mamula,
Mach, Sluštík O., Sluštík J., Samiec, Stránský, Gogolka, Kopun,
Richter, Hamhalter. Trenéři: Radim Nečas a Marek Ivan

„Kluci neskládají zbraně, jsou nabuzeni a chtějí to urvat,“
hlásí před čtvrtým čtvrtfinále kapitán Jestřábů Lukáš Duba

Prostějov - Kdyby šlo vše na jedničku a podle
papírových předpokladů, mohli teď prostějovští
hokejisté odpočívat a v klidu sledovat, jak dopadnou zbylé čtvrtfinálové souboje a koho nakonec
dostanou pro semifinálové bitvy. Realita ovšem
zdaleka není tak růžová a Jestřábi mají obrazně
nůž na krku. To si uvědomuje i kapitán celého
souboru Lukáš Duba, jenž ovšem neztrácí víru v
to, že se vše podaří úspěšně otočit a na rozdíl od
loňské sezony neskončí v Prostějově hokejová
sezona hned po čtvrtfinále. Více už v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
Jiří Možný
Prohráváte 1:2 na zápasy, jaká je aktuální
atmosféra v kabině?
„Situace není dobrá, všichni
jsme si mysleli, že to zvládneme na tři zápasy a budeme
mít volno. Skutečnost je ale
zcela opačná a prohráváme 2:1
na zápasy. Nechceme ale panikařit, víme, že na to máme,
abychom Frýdek porazili a
postoupili do dalšího kola. Nechceme tím být nijak svázáni,
ale snažíme se to nějak nevnímat a v pondělí to urvat a ve
středu ukončit. Neskládáme
zbraně.“
Mohlo určitou roli sehrát i podcenění?
„Těžko říct. První zápas jsme
je přejeli, ve druhém jsme vedli 4:2 a ještě dvě minuty před
koncem 6:4, bohužel pak snížili a stala se chyba v power play.
V sobotu podcenění určitě ne,
to se toho sešlo víc. Měli jsme
chuť, vletěli jsme do toho, oni
toho moc neměli, my jsme ale
z více než šedesáti střel dali jen
dva góly. To je málo. Tutovek
tam bylo moc, jim se podařilo
vytěžit z minima maximum.
Zápas to nebyl špatný, ale bohužel koncovka, hraje se na
góly. Chceme teď do toho dát
minimálně to stejné úsilí, ale
p
přidat
důraz a jít do branky.
Je na výkonech znát
play off?
„Možná ano, je to o zodpovědnosti. Když v základní části
uděláte nějakou chybu a dostanete gól, tak se až tolik neděje,
jsou ještě další zápasy. Tady
se stane chyba a padne gól,

který rozhodne sérii, to je určitě horší. Hraje se to s větším
nasazeným, hráči Frýdku do
toho před prvním zápasem šli
možná jen s tím, že to zkusí a
jsou překvapeni, jak jim to jde.
V Porubě jsme si to pokazili
sami, v sobotu jsme ale celý
zápas měli střeleckou převahu,
přehrávali jsme je, ale bohužel
jsme měli smůlu v zakončení.
Jim stačilo minimum na tři
góly. Toto je play off, stačí jeg a určí to celý zápas.“
den gól
Pozorujete třeba na
mladších
spoluhráčích, že přišla rozhodující
část sezony?
„Nemůžu mluvit za ně, možná
ale u některých větší nervozitka je. Je to ale pro ně velká
škola do budoucna a každý si
tím musí projít. Prošel jsem si
tím já, Michal Černý, David
Šebek i další. Je ale pravdou,
že s takovým týmem, jakým
je Frýdek-Místek, nemůžeme
dělat takové chyby, které děláme. Jestli chceme jít do dalšího
kola, tak se musíme připravit
na to, že tam budou zápasy
ještě těžší. Doufám, že nám to
dobře dopadne, otočíme to a že
nám to bude ku prospěchu.“
Vrtá sem tam v hlavě i
myšlenka na konec sezony?
„Stát se může všechno, je to
jen sport, ale my se poučíme.
Bavili jsme se o tom v kabině a
nálada je taková, že to všichni
chceme za každou cenu urvat.
To je pozitivní, kluci neskládají zbraně, jsou nabuzeni a chtějí to urvat. Máme na ně, jsme
lepší, ale tyto zápasy rozhodují
maličkosti. Není to jako v zá-

kladní části. není to o tom, že
bychom seděli v kabině a měli
hlavy dole, dneska (v neděli –
pozn. autora) byl trénink, kde
jsme se zaměřovali především
na přesilovky a střely a bylo
vidět, že chuť tam je, že se to
snažíme sehrávat a chceme
to v pondělí v utkání prodat.
Věřím tomu, že vyhrajeme.
Musíme ukázat, jakou máme
sílu jako mančaf, a táhnout za
jeden provaz. Teče už trochu
do bot, ale věřím klukům a našemu týmu, že to zvládneme.“
Jak jste vnímali podporu fanoušků během
sobotního utkání a pak i po
něm?
„Během zápasu super, pěji
na ně samou chválu. Jak říkají kluci, toto nezažili a je
to bomba. Za stavu 1:3 fandil
celý zimák, tlačili nás dopředu, škoda, že jsme to nezvládli
a nepadl tam další gól. Druhá
věc je po zápase, kdy přišli za
námi do kabiny. Nelíbilo se
jim to a chtěli to s námi probrat
osobně a vysvětlit. Probrali
jsme to s nimi a kluci, co jsou
tu noví, tak to neznají a byli z
toho trochu zaraženi, co se stalo, ale na druhou stranu aspoň
vidí, že tu fanoušci mají velký
zájem, že jsou to Prostějováci a
chtějí, abychom tu dřeli, makali a dostali se co nejdál. Má to
dvě strany. Dobrou v tom, že
vidí fanoušky v tom, jak vše
p
prožívají.“
Dalo se s fanoušky diskutovat?
„Ano. Všichni jsme se převlékli do teplákovek a šli jsme
s nimi před kabinu ven. Diskutovali jsme s nimi, brali to,
žádný problém nebyl. Nemůže
se stávat to, co tam bylo hned,
pak jsme se ale s nimi pobavili.
Oni nám řekli své názory, my
naše. Žádný problém.“
Máte už s něčím podobným zkušenosti?
„To asi ne. Něco podobného
už bylo, ale ne až takové. To
už ale bohužel ke sportu patří,
když do toho fanoušci dávají
všechno a něco se jim nezdá.
Proč to nevyřešit hned s hráči, než to psát někam na fóra
anonymně? Osobně je to lepší,
mám to raději. Když se tam

člověk nepodepíše, může tam
kdokoliv napsat cokoliv.“
Sledujete i ostatní
čtvrtfinálové série?
„Ano, sledujeme to všichni.
Víme, že všechny série jsou
dva ku jedné, byť favorité vedou. Pro nás je to dobře, nic
není hotové, nikdo nemá čas
na odpočinek a jsme na tom
všichni stejně.“
Každý druhý den vás
čeká zápas a případně
hned v pátek by došlo na semifinále. Jak jste na takový
zápřah připraveni?
„Bude to náročné, ale je to play

off. Způsobili jsme si to sami
tím, že jsme to nezvládli, mohli jsme mít volnou neděli a jít
až v pondělí na trénink. Musíme se s tím poprat a hlavní je,
abychom ty zápasy zvládli, ať
se můžeme nachystat na pátek. Když to zvládneme dobře,
může nás to opět nakopnout a
zjistit, že sílu máme. Věřím, že
to opět půjde a i v semifinále
proti jinému mančaftu se nám
bude dařit. Máme široký kádr a
dioufám, že se nám podaří rozložit síly a půjde to. To patří k
play off a vždy je lepší víc hrát
než trénovat.“

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
VVYHRAJTE
YHRAJTE S H
HOKEJOVÝMI
OKEJOVÝMI JJESTŘÁBY
ESTŘÁBY
AP
PROSTĚJOVSKÝM
ROSTĚJOVSKÝM VVEČERNÍKEM
EČERNÍKEM
Jak víte z minulého vydání, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní mediální partner klubu, pro vás ve spolupráci s oddílem
LHK Jestřábi Prostějov vyhlásil další soutěž. A 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 první 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.
V prvním dějství jste tipovali autora prvního gólu úvodního střetnutí
čtvrtfinálové série proti Frýdku-Místku. Přestože se vás zapojila více jak
padesátka soutěžících, správného snajpra, kterým se stal v 5. minutě Marek Indra, neuhádl nikdo. Tutové sázky na trio Stejskal - Luňák - Venkrbec se tak ukázaly jako liché...
Netřeba věšet hlavu, otevírá se druhá šance. V případě, že dojde na pátý a
rozhodující zápas série, můžete znovu tipovat právě autora první branky!

Čas na tipování máte do středy 5. března, 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
V ROZHODUJÍCÍM 5. UTKÁNÍ ČTVRTFINÁLE
PLAY OFF PROTI FRÝDKU-MÍSTKU?

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 5.
BŘEZNA 2014, 17.45 hodin.
Výherce zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců
najdete v pondělí 10. března.

Lední hokej

Frýdek-Místek dostal na Hané nakládačku

I.
Prostějov/son - Teoretické
obavy hokejových Jestřábů ze
zrádného vstupu do play off
vůbec nebyly na místě. Prostějovští muži vlétli do úvodního zápasu čtvrtfinálové série
druhé ligy, skupiny „Východ“
2013/2014 jako opravdoví
dravci a Frýdek-Místek smetli
na vlastním ledě osmigólovým
přídělem. Lepší start do vyřazovacích bojů si jasný favorit
ani nemohl přát!
Očekávaný zahajovací nápor
LHK s několika slibnými šancemi brzy znásobila přesilovka.
A v ní bylo otevřeno skóre, když
na konci 5. minuty ránu Poláka pohotově dorazil Indra - 1:0.
Pojistka skvělého úvodu přišla
hned po sedmapadesáti vteřinách
a Coufal se k ní dostal velmi lacino, neboť Gajda rozehrál přímo
na jeho hůl, což domácí forvard

II.

bleskurychle potrestal střelou k
tyči - 2:0. Severomoravané dál
úpěli pod značným tlakem, faulovali a v oslabení znovu inkasovali. Přežili sice dvojnásobnou
početní převahu Jestřábů, ovšem
vzápětí při klasické situaci pět na
čtyři Jedlička ve 13. minutě šikovně tečoval nahození Kolibára
a Kubáň opět neměl možnost zasáhnout - 3:0. Produktivní první
třetinu navíc Zacharovi svěřenci
korunovali o tři minuty později zásluhou Coufala, který už
podruhé vystihl mizernou rozehrávku hostů, načež puk zblízka
zametl pod víko - 4:0.
Frýdeckomístečtí byli v tu chvíli
zralí na třetí debakl v hanáckém
pekle během letošní sezóny, protože na ledě suveréna základní části
v předchozích vzájemných duelech vyfasovali deset, respektive
devět brankových kusů. Tentokrát
ale zastavili šílený gólostroj hlavně díky tomu, že prostějovští borci po přestávce výrazně polevili
a umožnili protivníkovi vyrovnat
hru. Krátce před polovinou mače
dokonce Kocián přišel o čisté kon-

to, když nabídku J. Sluštíka zpoza
klece přetavil ve snížení Gogolka
- 4:1. Zdramatizovat vývoj střetnutí pak hosté mohli v přesilovce
pěti proti třem, která trvala 75
sekund. Leč prostějovští plejeři
odolali, následně si s obživlým
sokem vyměnili dvojici velkých
příležitostí (Venkrbec - Stránský)
a v samotném závěru prostřední
části mohutně udeřili. Nejprve v
čase 39.03 Kučera skvostně uvolnil před prázdnou svatyni Belaye
a ten tutovkou nepohrdl, sedm
vteřin před sirénou poté další výbornou přihrávku Coufala využil
Juraj Jurík k trefě mezi Chvostkovy betony - 6:1.
O osudu souboje tak bylo rozhodnuto, nicméně jestřábí letce
nescházela chuť na další brankové přídavky. Ve 43. minutě dostal
faulovaný Juraj Jurík možnost
jet trestné střílení, jenže zakončil
o fous vedle. Naopak čtyři minuty
nato nezaváhal Coufal, jenž přesnou finalizací rychlého protiútoku
zkompletoval svůj hattrick - 7:1.
Jakmile v 52. Antončíkovu nabídku neomylně zametl do sítě Belay,

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Do utkání jsme výborně vstoupili a měli jej pod kontrolou, na druhou stranu jsme se však znovu nevyvarovali hromady zbytečných
chyb. Musíme se zaměřit na to, abychom po celý zápas dodržovali
náš systém hry i maximální nasazení. Od hráčů vyžadujeme koncentrovaný výkon od začátku až do konce, místo toho dnes pod dojmem jasného vedení dost polevili, tahali kotouče, zbytečně se s nimi
vraceli dozadu a toho všeho se příště musíme vyvarovat. V dalších
střetnutích soupeř určitě nastoupí v silnější sestavě, možná použije
juniory na hostování z Třince a jistě bude naplno bojovat. Na to je
potřeba se nachystat.“

Radim NEČAS - HC Frýdek-Místek:

„Absolutně jsme nezvládli začátek utkání vinou našich vlastních
hrubek. Vyplývaly i z velkého tlaku domácích, ale prohrávat 0:4 po
patnácti minutách je hodně špatné. Pak už vlastně nebylo o co hrát,
za rozhodnutého stavu soupeř přestal být tak důsledný jako předtím.
Každopádně o vítězi se nedalo pochybovat a my jsme doplatili hlavně
na ten mizerný úvod. Přitom naše taktika zněla co nejdéle neinkasovat, což se tedy hrubě nepovedlo. Dva góly jsme navíc Jestřábům sami
nabídli rozehrávkou přímo na jejich hokejky. Doma snad budeme víc
vzdorovat, ale Prostějov má velmi silný tým a těžko jej zaskočíme...“
rozparádění
ádě í fanoušci
f
š i vyvolávali
lá li
magickou desítku. Ta se však nekonala, neboť jasně lepší mančaft ve
zbytku času raději šetřil síly na příš-

tí bitvy
bi zápasově našlapaného
l
h play
l
off. I tak své příznivce v úterním
večeru potěšil jak dominantním výkonem, tak vysokým triumfem 8:1.

NEPOCHOPITELNÝ KOLAPS VE SLEZSKU

Jestřábi ztratili dvoubrankové vedení půldruhé minuty před koncem
PP

Poruba, Prostějov/jim - Na
tento zápas asi hráči, fanoušci
ani vedení prostějovského
hokejového klubu dlouho nezapomenou. Nestalo se to sice
poprvé v sezoně, že by Jestřábi
v závěrečných minutách ztratili vyhraný zápas, druhý duel
čtvrtfinálové série play off
s Frýdkem-Místkem byl ale
i v tomto případě unikátní...
Třináct minut před koncem
vedl hostující výběr o dva góly
a na bleskové vyrovnání severomoravského soka dokázal
zareagovat dalšími dvěma
slepenými brankami, takže se
zdálo, že vše směřuje k vedení
2:0 na zápasy a nakročení do
semifinále. V posledních dvou
minutách se ale v Porubě,
kde hrává letos FrýdekMístek své zápasy, stalo něco
nečekaného. „Domácím“ se
podařilo nejen zdramatizovat, ale dokonce i vyrovnat
a poslat zápas do prodloužení.
V něm pak Jestřábi doplatili
na dva tresty v krátkém sledu
a bylo vymalováno...

Frýdeckomístečtí se ve druhém
střetnutí série chtěli ukázat v lepším
světle než při porážce 1:8 v Prostějově
a dokonale se jim to podařilo. Vyšla
jim již první třetina, přestože během
ní dostali hned pět dvouminutových
trestů. Hostům se ale v přesilovkách
za poslední týdny příliš nedaří a projevilo se to i ve čtvrtečním souboji.
Frýdečtí se totiž dokázali při všech
oslabeních ubránit a hned v desáté
minutě se sami prodrali do vedení.
Kocián sice dokázal první střelu odrazit, na Richterovu dorážku už ale byl
bezmocný.
Stav 1:0 platil až téměř do poloviny
střetnutí, než se o vyrovnání postaral
Sršeň. Vzápětí skóre dokonale otočil
Švaříček, jenž mířil dostatečně
vysoko. Tímto ale výsledková
přetahovaná ani zdaleka nekončila
a druhá třetina byla pouze
předkrmem dění v posledních dvaceti minutách základní hrací doby.
Srovnání na 2:2 se ani ne o minutu
později povedlo Stránskému, aby
na 2:3 upravila formace AntončíkBelay-Kučera. První jmenovaný
našel dobře postavené druhé křídlo,
jehož střelu sice Chvostek ztlumil,
Belay si už ale věděl rady.
Po čtyřiceti minutách tak
Frýdeckomístečtí zaostávali už
jen o jednu branku, avšak po další
přesné ráně Jedličky to bylo znovu
o dvě - 2:4. Na dorážku z hokejky

prostějovského obránce i předešlé
zásahy ale Slezané měli rychlou
odpověď. V čase 48:58 snížil krátce po uplynutí přesilovky Michal
Krutil a jen o minutu a sekundu
později se mohl usmívat i Jaromír
Gogolka, když si od modré najel
na levý kruh a vypálil, jak si přál
– 4:4. Dokonce obrat pak mohl dokonat stejný hráč, ale tečoval jen do
ochranné sítě.
Jestřábi se tak nadechli ke svému
poslednímu ataku. Juraj Jurík
dotlačil puk do brány i s gólmanem a po dlouhém debatování
i s brankovým sudím uznali
hlavní rozhodčí branku jako regulérní - 4:5! To se stalo na počátku
pětapadesáté minuty, což neunesl
strážce domácí svatyně Daniel Chvostek a vyfasoval nejvyšší možný
trest ve hře. Jeho spoluhráč Michal
Krutil navíc dostal „desítku“ a o chvíli později usedl za faul kolenem
na trestnou lavici i Milan Ovšák.
S touto nabídkou již hosté nepohrdli a Michal Černý skóroval - 4:6.
Zdálo se, že je rozhodnuto, ani
zdaleka tomu však nebylo. V čase
58:39 dokázal Vít Stránský svou
druhou trefou snížit na jediný
gól a po oddechovém času
přesně o půl minuty později se
domácí odhodlali i ke hře bez
gólmana. A tento tah jim vyšel,
po přihrávce Karla Richtra

RADIM NEČAS - HC Frýdek-Místek:
„Byl to jeden ze zápasů, kdy jsme byli pod tlakem, takže jsme využívali brejkových situací. Dostali jsme se do vedení, což je pro nás vždycky důležité,
a v průběhu zápasu se nám dařilo držet vyrovnaný stav. Závěr byl velmi
hektický, kdy za stavu 4:4 byl uznaný gól, který jsme vnímali minimálně
jako sporný, navíc byl vyloučen gólman na pět minut. Vzhledem k blížícímu konci zápasu to vypadalo, že to hosté bez problémů dohrají. Přestože
jsme hráli ve čtyřech, šli jsme naproti snaze neprohrát, podařilo se nám snížit a při power-play to už bylo o štěstí. V prodloužení padl gól v přesilovce
a vypukla naše velká radost.“

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Pro mě je to velmi těžké hodnocení... První dvě třetiny jsme totiž měli tolik šancí, že jsme měli zápas rozhodnout! Tři minuty před koncem
vedeme o dva góly, pak se dopustíme fatálních chyb a v závěru jsme
si ten zápas prohráli sami. Hráli jsme v obraně trochu neorganizovaně,
ustupovali jsme a propadali jsme. To musíme odstranit a zapracovat na
tom. Mužstvo, které chce postupovat, se nemůže vymlouvat na změnu
prostředí z domácího na venkovní a takováto utkání musí uhrát. Tohle
z naší strany nebyla dobrá vizitka...“
se prosadil ten nejzkušenější,
nejzkušenější
šestatřicetiletý bek Milan Ovšák
- 6:6!
Šlo se tak do prodloužení, které
Jestřábi stejně jako předchozí
okamžiky nezvládli. Po Slovákově
faulu dostali možnost přesilovky,
jenže brzy nato fauloval i Antončík
a po něm Kolibár. Napoprvé ještě
domácí odmítli rozhodnutí do
prázdné brány, v čase 66:10 už

slitování. Šťastným
ale neměli slitování
střelcem se stal Vít Stránský,
jenž tak jako první v celé sezoně
dosáhl proti Jestřábům hattricku. Sedm branek v tomto
ročníku nikdo prostějovskému
výběru nenasázel a i za tento
počin si tak hráči Frýdku-Místku
zasloužili vyrovnání série na 1:1
a také návrat domů pro čtvrté
čtvrtfinálové střetnutí.

Sobotní podvečer znamenal pro domácí

III.

fanoušky šok, PO ZÁPASE ASISTOVALA POLICIE
Prostějov/tok - Po překvapivé
těsné porážce v ostravském azylu
Frýdku-Místku věřilo půldruhé
tisícovky prostějovských fandů
v další jasné domácí vítězství
svých Jestřábů. Místo toho se
ovšem dočkali pouze přehlídky
zahozených šancí, školení z efektivity střelby ze strany hostí
a množství vyloučených na obou
stranách, takže trestná lavice
byla v jednu chvíli zaplněnější,
než střídačka. Po porážce 2:3 tak
visí nad Jestřáby Damoklův meč
vyřazení. Aby ji odvrátili, musí
dnes, tj. v pondělí na ledě Poruby
bezpodmínečně vyhrát a vynutit si tak rozhodující pátý zápas,
který by se odehrál ve středu
5. března.
V pořadí třetí utkání čtvrtfinálové
série play off východní skupiny
druhé ligy začal šokem. Už ve
3. minutě se prosadil hostující
Slovák, který přesnou střelou
z prostoru kruhů zaskočil gólmana Kociána - 0:1. Jak už to tak
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bývá, na hosty zapůsobila branka
jako živá voda, zatímco na hokejky favorita se s přibývajícím
časem začala lepit smůla, za níž
často stává podvědomá obava o
výsledek. Co všechno
domácí
útočníci
zahodili, fanoušci
jen tak nepamatují. V 7. minutě
chtěl na sebe vzít
obránce Švaříček
odpovědnost, sólo
přes celé hřiště ale
nezakončil. Ve 13. minutě Černý
nastřelil tyč, další konstrukce
hostující branky zvonila jen o
něco málo později. A jelikož ani
další příležitosti nebyly přetaveny
ve střelecký úspěch, prohrávali
Jestřábi po úvodní dvacetiminutovce s Frýdkem-Místkem 0:1.
Také ve druhém dějství pokračovali
svěřenci trenéra Zachara v náporu,
místy to byla až honba za vyrovnáním. Ve 28. minutě se blýskl
pěkným průnikem v přesilové
hře Stejskal, leč ještě neuspěl.
Pětiminutovou přesilovku za faul
a následné extempore Krutila
pak konečně využil Venkrbec,
když dostal chytrou přihrávku
od Luňáka zpoza branky - 1:1. O

minutu později tentýž hráč minul
odkrytou branku. Před druhou sirénou zavřeli Jestřábi svého soupeře
ve vlastní třetině i při svém oslabení, ale vše se obešlo bez gólového efektu.
Do třetího dějství
nastoupili domácí
v početní výhodě,
přesto to byl
Frýdek-Místek,
který opět strhl vedení na svou stranu.
Následnou přesilovku pět
na tři využil po střele od modré dorážkou Stránský - 1:2.
Vyloučení tentokrát na domácí
straně rychle narůstala, nervy na
uzdě neudržel Indra, který dostal osobní trest do konce utkání
a v útrobách stadionu to odnesl
odpadkový koš. A to ještě nebylo
všechno... Uběhly jen tři minuty,
když v početní převaze dvou
mužů v poli dotlačil puk za Kociánova záda Sluštík a bylo to
již 1:3! Trenér domácích Zachar
si vyžádal oddechový čas, aby
se zápasem ještě něco udělal.
Ostřelování Kubáně ovšem
nadále vycházelo naprázdno, jakoby tomu něco chybělo... Až tři
minuty před koncem dorazil Ju-

Jestřábi
jsou krůček
od vyřazení

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Odehráli jsme velmi nešťastné utkání... Po celý zápas jsme byli lepší, bohužel jsme nevyužili přesilovku pět na tři, která patrně celý zápas rozhodla.
My jsme měli také dva nesmyslné zkraty, které soupeř využil, a pak do konce zápasu už jen bránil. Kluci bojovali, gólově jsme ovšem snahu nevyjádřili. Frýdku-Místku pomohl domácí zápas, kdy zjistil, že se s námi dá hrát. Je
pravda, že do určitého útlumu se poslední dobou dostala první útočná řada,
ale hokej je kolektivní sport, kdy musí jeden umět nahradit druhého. Při
dvou gólech ze šedesáti střel musí každý hledat chybu především u sebe...“

Radim NEČAS - HC Frýdek-Místek:
„Pro mě je to velmi těžké hodnocení... První dvě třetiny jsme totiž měli tolik šancí, že jsme měli zápas rozhodnout! Tři minuty před koncem
vedeme o dva góly, pak se dopustíme fatálních chyb a v závěru jsme
si ten zápas prohráli sami. Hráli jsme v obraně trochu neorganizovaně,
ustupovali jsme a propadali jsme. To musíme odstranit a zapracovat na
tom. Mužstvo, které chce postupovat, se nemůže vymlouvat na změnu
prostředí z domácího na venkovní a takováto utkání musí uhrát. Tohle z
naší strany nebyla dobrá vizitka...“
rah
Kolibárovu
střelu,
h JJurík
ík K
libá
ř l čímž
čí ž
vdechnul do celého stadionu
naději - 2:3. Jenže ani další tlak
a krátká závěrečná power-play na
výsledku už nic nezměnila.
O nesportovní dohru se postarali domácí „ultras“, kteří se
po utkání dobývali do šaten
Jestřábů, nechyběly ani dýmovnice. Někteří hráči poté

odešli
tvrdým
d šli s tímto
í
dý jádrem
jád
diskutovat mimo prostory
stadionu, to už se na místo
ale dostavila také dvoučlenná
hlídka Policie ČR. Frustrace
domácích fanoušků je sice do
jisté míry pochopitelná, je ale
otázka, zda týmu takovéto excesy před rozhodujícími boji
psychicky prospějí...

„Tam se samozřejmě lámal chleba. My při přesilovkách góly
nepřidali, naopak soupeř svoje
využil. Při druhém gólu to vytáhli do strany a hodili mi to pod
víko, při další přesilovce to byla
pro změnu dorážka zblízka. Pak
jsme měli velký tlak, ale vyrovnat jjsme nestihli.“
Hrála roli určitá nervozita pod dojmem prohry v minulém zápase?
„Nemyslím, že by hrála roli
nějaká nervozita či vědomí nut-

nosti vyhrát, ale spíš neskutečná
smůla - měli jsme sedm tutových
šancí, které bychom normálně
proměnili, teď puky končily na
tyčkách nebo mimo odkrytou
branku.“
V pondělí nezbývá, než
v Porubě, kde hrává své
domácí zápasy Frýdek-Místek, vyhrát...
„Věřím, že tentokrát venku vyhrajeme, i dnes měli Frýdečtí
neskutečné štěstí, to přece nemohou mít potřetí za sebou...“

Ondřej Kocián: „Měli jsme neskutečnou smůlu“

Prostějov - Dvaadvacetiletý gólman domácích předvedl v sobotním utkání dobrý výkon, přesto
neměl stejně jako jeho spoluhráči po zápase důvod k radosti.
Z dvaceti střel inkasoval tři branky, jeho úspěšnost je v play-off
zhruba o šest procent nižší, než v
celé základní části. Nebyl to však
on, kdo stál za druhou porážkou
Jestřábů ve čtvrtfinálové sérii...

Tomáš Kaláb

Foto: internet

Proč to ve druhém domácím utkání nevyšlo?
„Byla to prostě strašná smůla! Měli
jsme mraky šancí, moře přesilovek,
břevna a tyčky jen zvonily, ale nic
nám tam nespadlo. Naopak Frýdku-Místku vyšla prakticky první
šťastná střela, bylo to přes hráče, já
jsem v tom okamžiku nic neviděl,
padlo
mi to přesně do vinglu...“
p
Jak zápas ovlivnilo množství přesilovek?

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

1. zápasy: HC Slezan Opava – VHK Vsetín 4:3 (1:3, 1:0, 1:0). Branky: 5. Vítek
(Tichý, Svoboda), 27. Svoboda (Polok, Vítek), 56. Černý (Vrabel, Měch), 70. Polok – 1. Vaněk (Kabaja, Ambruz), 14. Ševčík (Hruška, Vrba), 17. Ambruz (Vrba,
Kajaba) Diváci: 1185 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 8:1 (4:0,
2:1, 2:0) . Branky: 5. Indra (Polák), 6. Coufal, 13. Jedlička (Kolibár), 16. Coufal,
40. Belay (Kučera, Antončík), 40. Jurík (Coufal, Malý), 47. Coufal (Duba, Malý),
52. Belay (Antončík, Sršeň) – 28. Gogolka (J.Sluštík). Diváci: 1263 * HC RT TORAX Poruba – SHK Hodonín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Branky: 29. Prokop (Kilnar,
Vaněk), 29. Chaloupka (Zachar, Peslar) – 60. Miklík (Pokorný, Špok). Diváci:
302 * HC ZUBR Přerov – VSK Technika Brno 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky:
11. Šťastný (Kovařík, Pala), 22. Ditrich (Janota, Brančík), 34. Kovařík (Osina), 59.
Janota (Sakrajda) – 43. Látal (Štindl, Benýšek). Diváci: 1483.
2. zápasy: VHK Vsetín – HC Slezan Opava 4:5 po prodl. (3:2, 1:1, 0:1 - 0:1).
Branky: 2. Mikšovský (Žák, Ševčík), 4. Kajaba (Hruška P., Vaněk), 18. Mikšovský
(Ševčík, Žák), 39. Vaněk (Kajaba, Ambruz) – 7. Černý (Galvas, Měch), 20. Wolf
(Měch), 36. Vítek J., 42. Svoboda (Polok, Vítek J.), 70. Černý (Kukol, Měch). Diváci: 1482 * HC Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov 7:6 po prodl. (1:0,
1:3, 4:2 - 1:0). Branky: 10. Richter (O.Sluštík), 32. Stránský (Gogolka), 49. Krutil, 50. Gogolka (Samiec), 59. Stránský (Ovšák, Samiec), 60. Ovšák (Richter), 67.
Stránský (Ovšák, Gogolka) – 27. Sršeň (Malý), 30. Švaříček (Venkrbec, Stejskal),
34. Belay (Kučera, Antončík), 47. Jedlička (Sršeň, Černý), 55. Jurík, 58. Černý
(Stejskal) Diváci: 176 * SHK Hodonín – HC RT TORAX Poruba 4:1 (1:1, 1:0,
2:0). Branky: 5. Miklík (Špok, Kučera), 30. Jurásek, 58. Peš (Jurásek), 59. Štumpf
– 18. Zachar (Pavlačka) Diváci: 1114 * VSK Technika Brno – HC ZUBR Přerov
0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Branky: 9. Brančík (Sakrajda, Vlček), 12. Osina (Sedlák), 21.
Sakrajda (Brančík), 40. Kovařík (Sedlák). Diváci: 385.
3. zápasy: LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).
Branky: 33. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 57. J.Jurík (Kolibár, Malý) – 3. Slovák
(Krutil, Gogolka), 44. Stránský (Ovšák, Slovák), 47. O.Sluštík. Diváci: 1526 *
HC RT TORAX Poruba – SHK Hodonín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). Branky: 7. Seidler (Krayzel, Sedlář), 17. Seidler (Sedlář, Krayzel), 23. Buček (Vaněk), 43. Krayzel (Buček), 46. Vaněk (Prokop) – 13. Ketner, 48. Peš (Špok) Diváci: 407 * HC
ZUBR Přerov – VSK Technika Brno 3:4 po s.n. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1). Branky:
5. Šťastný (Sedlák, Brančík), 42. Kratochvíl (Kudělka, Málek), 58. Janota – 19.
Pargáč (Zábranský), 26. Habrovec (Kozák), 27. Bustin (Brzobohatý), rozh. náj.
Jurča. Diváci: 1834 * HC Slezan Opava – VHK Vsetín 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).
Branky: 18. Černý (Galvas, Měch), 54. Mosler (Herman) – 4. Ambruz (Vaněk,
Hurtík), 16. L. Vrba (Kajaba, Ambruz), 38. Zúbek (Ševčík, Hruška), 60. Hurtík
(Vaněk) Diváci: 1517.

Kam příště....
čtvrtfinále play off
4. zápas, pondělí 3. března, 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.
případné 5. zápasy, středa 5. března, 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.

semifinále play off

Termín 1. zápasů - pátek 7. března, 18:00 hodin: Semifinálové dvojice vzejdou až z rozhodujících utkání čtvrtfinálové série, které se hrají
v tomto týdnu. Sledujte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz
Termín 2. zápasů - neděle 9. března, 18:00 hodin

Ivan se nečekaně vrátil ze Senice

a objevil se na střídačce...

Prostějov/son - Krátce před
koncem základní části letošního
ročníku druhé ligy přišli hokejisté HC Frýdek-Místek o svou
největší oporu, když se útočník
Marek Ivan rozhodl závěr sezóny strávit ve slovenské Senici.
Přesto známý hráč s kontroverzní pověstí nechyběl při zápasech
čtvrtfinálové série s Prostějovem,
byť pouze v civilu na střídačce.
Co zkušený matador říkal po
úterním debaklu 1:8?
„Soupeř byl lepší od první do
poslední minuty. Průběh utkání
samozřejmě dost ovlivnily naše
hrubé chyby, kdy kluci namazali
Coufalovi hned na dva góly. Ani
jeho vlastní spoluhráči mu nepřihráli
tak přesně, jako ti naši...,“ osvědčil
Ivan smysl pro černý humor.
„Po snížení na 4:1 jsme se trochu dostávali zpátky do střetnutí,
jenže pátou brankou domácí tuhle
snahu ukončili. My máme docela
nezkušený tým, většina hráčů si
play off zatím nikdy nezkusila
a podle toho dnešní zápas dopadl.
Pojali jsme to totiž jako normální
duel základní části, zatímco v play
off se hraje úplně jinak. Především
zodpovědně zezadu, jednoduše na
rychlé brejky a s maximální bojovností. Místo toho jsme se snažili
ve vlastním pásmu něco tvořit
a doplatili na to,“ lamentoval Ivan.
Před dalším průběhem série nabádal
k výraznému zlepšení na severomoravské straně. „Hlavně musíme
ukázat mnohem vyšší nasazení a
podstatně víc bruslit, tohle se mi dnes
z naší strany vůbec nelíbilo. Také je

potřeba důsledně dodržovat herní
systém, disciplínu i řád, porvat se o
výsledek. Kluci by si měli uvědomit,
že bojují o své setrvání v kádru pro
příští sezónu. Do nové haly určitě
budeme dělat nový mančaft,“ upozornil někdejší rabiát v aktuální roli
jakéhosi asistenta kouče či poradce
HC Frýdek-Místek.
Po jeho nedávném odchodu na
Slovensko se s ním přitom ve zbytku letošního ročníku již nepočítalo.
„Moje působení v Senici však bylo
jen krátkodobou výpomocí, navíc
trvalo velmi krátce. V play off slovenské první ligy jsme totiž vypadli
rychle hned v prvním kole 0:3 na utkání, tím pádem jsem se brzy vrátil
do Frýdku. A koučové mi umožnili
s mančaftem trénovat, i když zápasy
už hrát nemůžu. Součástí tohoto
mužstva jsem byl většinu roku,
jsem hokejový blázen, a proto chtěl
klukům pomoct aspoň takhle ze
střídačky,“ vysvětlil Ivan.
S frýdecko-místeckým oddílem
hodlá spojit svou nejbližší budoucnost. „Jak už jsem řekl, v létě nás
čeká budování nového kádru pro
novou halu a já u toho chci být.
Výstavba běží podle plánu, dokonce s předstihem, prvního listopadu bychom tam měli hrát první
domácí zápas. V hledáčku máme
řadu zajímavých jmen, a pokud se
nám je povede přivést, můžeme jít
do příští sezóny s vyššími ambicemi. Když je aspoň trochu peněz, jde
všechno, což je vidět třeba na momentálním příkladu Prostějova,“
poukázal Marek Ivan na vzestup
Jestřábů.

Došlo na naši adresu...

Fanáti jsou na vaší straně
Vážení, ještě v žádném případě nic
není ztraceno. I taková zapeklitá
situace se může stát a nám se stala.
Je potřeba se oklepat a ukázat, že
jsme dobré mužstvo a na postup
jistě máme. V tenise hráč odvrací
několik mečbolů a ještě utkání
vyhraje. Něco podobného se nám
přihodilo i v těchto utkáních proti
Frýdku-Místku. Jen silné mužstvo
(a to jistě jsme) se dokáže s touto
situací vypořádat. Všichni fanáti v
Prostějově jsou plně na vaší straně
a ve středu věří, že se hokej do
Prostějova vrátí. V ten den to pak
dají poznat ve velké návštěvě.
Trochu nehorázné smůly, neproměňování šancí a antihokej
soupeře způsobil to, co způsobil.
Jsme jistě techničtější, rychlejší,
více trénovaní (a na to nesmíme
zapomenout), umíme lépe kom-

binovat a je jen otázkou času,
kdy začneme šance, kterých není
málo, proměňovat.
Trenéři jistě zhodnotí ta tři utkání, naordinují na ten antihokej
Frýdku-Místku správnou taktiku
a věříme, že postoupíme.
Nejhorší by bylo podlehnout panice a nevěřit ve vlastní síly. Celou
sezónu jsme to dokazovali, a tak
tuto, i když nepříjemnou situaci,
zvládneme. Zde se právě projeví,
jestli jsme to správné mužstvo.
Všichni fanáti vám drží palce
a ve středu vás přijdou povzbudit. A jistě i ti mladí zavítají
v pondělí do Poruby.
Ještě jednou přejeme mnoho sil,
pevné nervy, správnou mušku
a postup musíme vybojovat.
Za širokou diváckou veřejnost
Mgr. Antonín Dušek

Basketbal
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Program basketbalistů zpestřilo Utkání hvězd, Ariete ale předtím padlo...

94 SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM VE TŘETÍ ČTVRTINĚ ORLI UHÁJILI POZICI DRUHÉHO NEJLEPŠÍHO TÝMU
S bilancí osmi výher a dvou porážek prošli třetí čtvrtinou základní části Mattoni NBL basketbalisté Ariete
83 ARIETE PROSTĚJOV
Prostějov. Svěřenci kouče Cholevy nestačili pouze
poločas: 38:42

čtvrtiny: 14:18, 24:24, 29:21, 27:20
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

44/21:59/28
13:3
23/13:22/18
35:42

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:15
22:24
14:10
18:25

Rozhodčí: Hruša, Kučera, Blahout.
Diváci: 950

Prostějov/lv
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na Pardubice a Opavu. V obou případech prohráli na
půdě soupeře, na domácí palubovce byli suverénní.
Asi není žádným tajemstvím, že právě uhájení druhé
příčky je cílem Orlů pro závěrečnou pasáž nejvyšší
tuzemské soutěže.

6 Polášek Rudolf
0
5
4
2
0 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body SLUNETA Ústí nad Labem

„V Pardubicích nám utkání absolutně nevyšlo. Na soupeře,
který dokonale využil prostředí
své haly, jsme nestačili. Utkání
v Opavě bylo zase trochu poznamenáno předchozím náročným
programem. S bilancí této části
ale můžeme být spokojeni. Udrželi jsme druhé místo a navíc ješ-

tě trochu zvýšili náš náskok před
dalšími týmy,“ zhodnotil pro Večerník třetí čtvrtinu Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Také třetí část soutěže potvrdila, že Orli hrají trochu jiným
způsobem, než v minulé sezoně. V útoku padá méně košů,
což je dáno také odlišným stylem hry. Protivníci totiž pravidelně utěsňují prostor pod

vlastním košem, což je nepříjemné pro prostějovské pivoty.
„Je to logické. Naši pivoti většinou nestřílejí z dálky, což si
soupeř uvědomuje. Také proto se
v útoku ještě potřebujeme zlepšit.
Někdy si na polovině soupeře
ještě trochu překážíme a to chceme před vyřazovací částí sezony
zlepšit,“ plánuje kouč Ariete.
V závěru základní části se
hráči soustředí na udržení
druhé pozice. Především se
budou snažit vyhrávat domácí zápasy. „Máme drobný
náskok a to by nám mohlo pomoci. Dá se předpokládat, že
týmy pod námi si budou brát
body navzájem. Především musíme zůstat zdraví. To je první
předpoklad úspěchu. Pokud se
nám budou vyhýbat zranění,

Dobrá práce. Prostějovští basketbalisté v třetí čtvrtině soutěže
navýšili náskok pro upevnění druhé příčky, s čímž jsou spokojeni
i jejich věrní fanoušci.
Foto: www.orliprostejov.cz
zvládneme to,“ věří Choleva.
Kouč Prostějova se neobává, že
by nějaká další porážka mohla
jeho hráče nějak rozhodit. Tým
má svoji kvalitu i sílu. „I z poráž-

ky se navíc dá něco vytěžit. Každé takové zaváhání basketbalisty
nakopne. To už se několikrát potvrdilo také u nás,“ poznamenal
Choleva.

Mitchell Kwamain 31, Bowden Shamarr Denavari 19, Steffeck Michael 14, Lewis
Jr. Vernon Wade 11, Krakovič Jakub 9, Šteffel David 6, Žampach Adam 4, Bejček
Jan 0, Dvořáček Jan 0, Hartman Jan 0, Hejl Vladimír 0, Slunečko Marek 0

Utkání hvězd české a polské basketbalové ligy mužů
hráno v Pardubicích
Výběr Česka - Výběr Polska 109:105 (21:24, 47:51, 75:84)
Nejvíce bodů: J. Bohačík 22, Muirhead 16, Šiřina 13, K. Mitchell
11, Benda 10 - Dragičevič a Eyenga po 18, Trybaňski 17, Dulkys
8. Fauly: 10:5. Trestné hody: 7/6 - 13/7. Trojky: 11:10.

Dovednostní soutěže:

Střelba trojek: 1. Tre Simmons (Nymburk) 18 bodů, 2. Adam
Waczyňski (Sopoty) 16, 3. Przemyslaw Zamojski (Zielona
Góra) 14.
Smečování: 1. Christian Eyenga (Zielona Góra) 48, 2. Vojtěch
Hruban (Nymburk) 46, 3. Deividas Dulkys (Wloclawek) 44.

Nejlepší český smečař. Vojtěch Hruban nakonec nestačil jen na
Christiana Eyengu
Foto: Internet.

koše Mattoni nbl v číslech:
34. kolo: BK JIP Pardubice - BK Děčín 64:73 64:73 (13:19, 31:39, 48:51).
Nejvíce bodů: Bosák 20, Sanders 15, Bohačík 13, Landa a Stria po 12, Muirhead
9. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Holubek. Fauly: 21:22. Trestné hody: 16/12 21/14. Trojky: 15/4:11/3 * Ostrava - Jindřichův Hradec 80:60 80 – 60 (19-18,
38-31, 55-46). Nejvíce bodů: Willman 22, Alič 20, Laroche 19 Číž 17, Tracey 15,
Hall a Novák 10, Zbránek 7, Jurečka a Rolls 6. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Komprs. Fauly: 19:18. Trestné hody: 18/13 - 19/13. Trojky: 7:3 * USK Praha - BK
Opava 70:86 (23:26, 38:49, 60:69). Nejvíce bodů: Mareš 24, Šiřina 22, Blažek
20, Slavík15, Dukanovič13, Dokoupil 12. Rozhodčí: Lukeš, Nejezchleb, Večeřa.
Fauly: 21:16. Trestné hody: 20/9 - 14/14. Trojky: 25/9:26/10 * Ústí nad Labem
- Ariete Prostějov 94:83 (14:18 38:42 67:63). Nejvíce bodů: Mitchell 31, Bowden 19, Steffeck 14, - Bohačík 20, Nečas 15, Pandula 13, Slezák 10,. Rozhodčí:
Dolinek, Baloun, Holubek.. Fauly: 24:21. Trestné hody: 23/13 - 22/18. Trojky:
27/13:12/3 * Brno - Svitavy 99:84 (49:46). Nejvíce bodů: Geiger 25, Dygrýn
15, Marič 15, Zachrla 14, McLain 10 - Teplý 25, Kornowski 19, Macela 17, Jelínek 9. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Remenec. Fauly: 27:27. Trestné hody:
31/25:36/25. Trojky: 13/18:32/9.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 34. 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 FarfallinoKolín
Quanto Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno
BK Lions Jindřichův Hradec

15
32
32
33
32
33
31
30
32
33
33
32

15
24
21
20
19
19
15
13
10
10
10
8

0
8
11
13
13
14
16
17
22
23
23
24

1369:898
2634:2306
2642:2387
2734:2557
2591:2445
2603:2665
2548:2487
2339:2445
2458:2700
2449:2718
2510:2852
2414:2831

100,0
75,0
65,6
60,6
59,4
57,6
48,4
43,3
31,3
30,3
30,3
25,0

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL

35. kolo, středa 5. března 2014 18:00 hodin:
Děčín - Kolín, Opava - Ostrava, Prostějov - USK Praha, Svitavy - Ústí
nad Labem, Jindřichův Hradec - Pardubice (19:00).
36. kolo, středa 8. března 2014 18:00 hodin:
Ostrava - Prostějov (17:30), Jindřichův Hradec - Kolín (8.4.), Pardubice - Opava, Svitavy - USK Praha (16:30), Ústí nad Labem - Brno
(9.3.,17:00)

„BOČI“ OVLÁDL UTKÁNÍ HVĚZD a zařídil vítězství

Pardubice/lv – Největší hvě-zdou utkání hvězd mezi výběry Mattoni NBL a polské
Tauron ligy se stal Jaromír
Bohačík. Jediný zástupce Ariete Prostějov nebyl sice v zahajovací pětce, přesto se během utkání vypracoval mezi
největší opory českého týmu,
který nakonec vyhrál 109:105
a oplatil tak výběru polské
ligy porážku z loňského roku.
Prostějovský křídelník odehrál necelých osmadvacet
minut a dal dvaadvacet bodů,
nejvíc ze všech účastníků.
Upozornil na sebe rozhodující střelou za dva body a především šesti trojkami.
„Už před zápasem jsem říkal,
že si chci utkání hlavně užít.

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

nalistujte stranu 21

roku a to se podařilo. Především poslední čtvrtina měla
dobrou úroveň. Stáhli jsme
ztrátu několika bodů a výsledek otočili. Pochopitelně mě
těší, že k tomu Jarda přispěl
svým dílem,“ uvedl Choleva.
V soutěži trojkařů se představil Pavel Slezák. V silné
konkurenci ve vyřazovací
části nasbíral dvanáct bodů,
odů,
obsadil páté místo a do fináinále nepostoupil. Soutěž ovládl
ládl
s osmnácti body nymburský
rsk
ský
Tre Simmons, když o svém
vém
prvenství rozhodl poslední
edníí
střelou. „Pár pokusů jsem mi
mi-m
nul, aby to bylo pro diváky
áky
zajímavější,“ smál se jeden
den
de
z nejlepších střelců Mattoni
tonni
NBL.

Hvězdy. V Pardubicích si to rozdali ti nejlepší,
o chlup lepší byl český výběr.
Foto: Internet.

Pětadvacet ztrát pohřbilo šanci na úspěch v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Prostějov/
lv - Úctyhodnou sérii čtrnácti
vyhraných zápasů ústecké
Slunety v domácím prostředí
nedokázali zastavit ani basketbalisté Prostějova. Orli
byli
přitom
především
v prvním poločase lepším
týmem, pak ale neodolali náporu „Pand“. Hosté nakonec
utkání čtyřiatřicátého kola
Mattoni NBL prohráli 83:94,
když doplatili především na
pětadvacet ztracených míčů.
Hráči Ariete měli výborný
začátek. V rychlém sledu dali
osm bodů v řadě, a domácí lodi-

vod Martin Stavěl si pak musel
vzít time-out, aby své hráče probral. Jeho proslov basketbalistům
Ústí pomohl. Během prvních
dvou minut dostali třináct bodů,
ale ve zbytku čtvrtiny pak zlepšili
obranu a Orli přidali pouze pět
bodů. Přesto zůstali po úvodní
desetiminutovce ve vedení 14:18.
Ve druhém dějství pokračoval
bojovný basketbal a místy to na
hřišti i jiskřilo. Ústecké „Pandy“ se snažily vyrovnat, hráči
Prostějova ale byli proti a vždy
dokázali ve složité situaci bodově
odskočit. V závěru poločasu trefil
Kwamain Mitchell trojku z poloviny hřiště, a díky tomu hosté
odcházeli do kabiny s náskokem
čtyř bodů - 38:42.
Tato střela naznačila, co bude
ve druhé polovině střetnutí

následovat. Nejprve sice Orli
navýšili své vedení až na 54:44,
pak se ale začali prosazovat
ústečtí střelci z dálky, kteří v zápase trefili hned třináct trojek.
Hlavním snajprem byl Mitchell,
který v druhém poločase zaznamenal pět úspěšných pokusů, k
němu se pak přidali i ostatní hráč
a zásluhou velmi dobrého procenta střelby z perimetru šli
domácí necelé tři minuty před
koncem třetí čtvrtiny do těsného
vedení - 67:63.
V poslední desetiminutovce
se hosté z Prostějova snažili
vývoj střetnutí zvrátit a přidali
na agresivitě. Rozjetá Sluneta
už ale svoji šanci nepustila a trefovala koše i přes bránící hráče.
Díky tomu Ariete na severu Čech
neuspělo ani na druhý pokus
v probíhající sezoně.

Očima trenérů

Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
„Tohle je pro nás obrovsky cenné vítězství.
I když jsme na to hráče před zápasem znovu
upozorňovali, tak prvních pět minut vypadalo hrozivě. Od páté minuty a hlavně od začátku druhé čtvrtiny už jsem byl ale s naším
výkonem spokojen, a to zejména na obranné polovině. Každý
hrál jako o život, a když Kwamain Mitchell ale i další proměnili
těžké trojky, už se to rozjelo.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Domácí se po našem skvělém začátku
zvedli, hráli s velkou energií a hlavně
začali trefovat koše z delší vzdálenosti.
My jsme měli moc ztrát, které nás trápí
vždycky, a navíc přišly v momentech,
kdy jsme mohli nastavit vedení v první půlce a cítit se tak komfortněji. Zbytečně jsme pak znervózněli, protože jsme dělali
špatné ztráty, co nás stály spoustu bodů. Ústí se střelecky chytlo
ve třetí čtvrtině, kdy trefilo šest trojek, a to byl kámen úrazu. My
se pak už nemohli prosadit ani zpod koše.“

Exkluzivní rozhovor Večerníku s generálním manažerem Ariete

„Když udržíme současnou bilanci, bude to dobré,“ počítá Fridrich

Prostějov - Na pozici korunního prince českého basketbalu se i nadále vyhřívají hráči Prostějova. V průběhu března budou své umístnění obhajovat
v celé řadě těžkých zápasů na domácí palubovce a fanoušky čeká několik špičkových zápasů. V domácí hale přivítají Pardubice, Děčín, Opavu
a Nymburk. „Bude to hodně náročné, ale diváci se mají na co těšit. Věřím, že
s jejich podporou vyhrajeme co největší počet zápasů a druhé místo uhájíme,“
přeje si generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
Ladislav Valný

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!

To se docela podařilo,“ usmíval se po skončení exhibičního duelu Jaromír Bohačík,
který podobné utkání zažil
poprvé. „Bylo to příjemné.
Zahrál jsem si v jednom týmu
s našimi nejlepšími hráči a na
druhé straně byli taky výborní
basketbalisté. Atmosféra byla
dobrá, fanoušci byli spokojení
a to je v takových případech
nejdůležitější,“ dodal křídelník
prostějovských Orlů.
Společně s Kestutisem Kemzurou vedl vítězný tým v roli
asistenta Zbyněk Choleva,
který měl radost z konečného
výsledku a také výkonu svého prostějovského svěřence.
„Chtěli jsme polskému soupeři oplatit porážku z loňského

Na Opavu máte aktuálně
náskok tří vítězství. Bude
to stačit na udržení náskoku?
„Pro nás je důležité, že o umístění
můžeme rozhodovat sami. Nemusíme se spoléhat na výsledky
ostatních soupeřů. Samo o sobě
to ale nestačí. Musíme naše postavení potvrdit dalšími dobrými výsledky. Ale malou výhodu máme
na svojí straně.“

Čeká vás těžká série duelů v domácím prostředí.
Jak se na silné soupeře těšíte?
„Hlavně očekáváme kvalitní zápasy. Většinou budeme
hostit týmy z horní poloviny tabulky, které v průběhu
sezony ukázaly opakovaně
svoji kvalitu. Nic snadného
to tedy nebude, ale bát se nemusíme. Hráči potvrdili, že
mají vysokou kvalitu a věřím,
že ji potvrdí také v posled-

ní čtvrtině základní části. Do
play off chceme každopádně
postoupit z druhého místa.“
Právě tato příčka zajišťuje výhodu domácího
prostředí v případném rozhodujícím utkání. Je to velká
výhoda?
„Jsem přesvědčený, že ano.
Ukazují to výsledky většiny
týmů v probíhající sezoně.
Doma je silná Opava, před
vlastními diváky se daří Ústí

nad Labem a dalším týmům.
A možnost hrát rozhodující
utkání doma jsme využili i my
v minulém ročníku. Postup

Foto: archív Večerníku

jsme si pokaždé vybojovali
doma. Snad se to bude opakovat... (úsměv)“
Do vyřazovací části chybí
ještě několik týdnů, přesto
už musíme myslet i na tuto část
sezony. Bude úspěšná?
„To se nedá naplánovat. Ale v té
loňské naši mladí hráči nasbírali
hodně zkušeností, tým se navíc
posílil. Všichni uděláme maximum, abychom na jejím konci
byli spokojení a měli co slavit.“
Ve třetí čtvrtině základní
části jste z deseti zápasů
osm vyhráli. Chcete v tomto
trendu pokračovat?
„Všem by se to líbilo, ale bude to
strašně těžké. Když se to vykrátí, tak bychom neuspěli pouze
v jednom z pěti zápasů a každý
si umí spočítat, že to by bylo
opravdu dobré.“

Sport
VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
14. kolo: Kostelec na Hané – Juliánov 28:31, Kuřim – Telnice
36:21, Velké Meziříčí – Brno „B“ 32:18, Ivančice – Hustopeče
25:22, Prostějov – Maloměřice 24:28, Sokolnice – Olomouc 27:32.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
8
10
9
8
8
5
4
4
3
3
2

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

P
0
2
4
4
4
5
8
9
9
10
10
10

S
419:340
361:329
418:390
389:359
373:341
388:368
369:395
410:421
361:393
403:439
368:425
352:411

B
25
20
20
19
18
17
11
9
9
7
7
6

KAM NA házenou?
15. kolo, neděle 9. břězna: Telnice – Juliánov, Olomouc – Ivančice, Brno „B“ - Prostějov, Maloměřice – Kuřim, Sokolnice - Kostelec na Hané, Hustopeče – Velké Meziříčí (10.30).

Kostelec vyhořel v obraně a prohrál i s Juliánovem

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Celou podzimní část a
také první jarní kolo drželi
kostelečtí házenkáři neporazitelnost a útočili na první místo tabulky, v posledních dvou
duelech ovšem vyšli bodově
naprázdno. Po neúspěšném
šlágru s vedoucí Olomoucí se
týmu Zdeňka Čtvrtníčka nevyvedl ani domácí zápas s Juliánovem. Ještě dvanáct minut
před koncem Kostelečtí vedli,
závěr jim ale vůbec nevyšel a
prohráli 28:31.
„Herní euforie je pryč. Počítal
jsem s tím, že Juliánov porazíme, je to pro mě veliké zklamání. Mužstvo k tomu přistoupilo
bez zájmu, chyběla tomu bojovnost, nasazení. Neplnili jsme
si obranné povinnosti a inkasovali jsme laciné branky z proskoku,“ musel kostelecký lodi-

vod polknout hořkou pilulku.
V úvodních deseti minutách se
oba celky rovnoměrně střídaly
s přesnými ranami, pak se ale
hostům podařila čtyřbranková
série a utekli do mírného vedení. Domácí si vše ale pohlídali a
třemi brankami v řadě srovnali
nejprve v jednadvacáté minutě
na 7:7, tři minuty před koncem
na 11:11 a poté i na 12:12. Poslední dvě minuty první půle
ale zcela patřily hostům, kteří
se dalšími třemi střelami utrhli
na 12:15.
Druhý poločas v mnohém připomínal ten první. Po několika
brankách na obou stranách se
Kostelci podařila čtyřgólová
šňůra a utekl na 19:17, dvougólový náskok si následně hlídal
až do stavu 22:20 v polovině
druhého dějství. Házenkáři Juliánova se ale nevzdali a během

pouhých dvou minut opět výsledek obrátili ve svůj prospěch
na 22:23. Na tento zvrat ještě
domácí našli odpověď a dvanáct
minut před koncem upravili na
25:24, když se ale hostům podařilo utrhnout na 25:27 a 26:29,
už si rady nevěděli.
„Ve druhé půli jsme se zvedli
a dostali jsme se opět do vedení, po sérii chyb ve formě ztrát,
špatných nahrávek i střelby ale
přišel trest. Vyzdvihnout nemohu nikoho, jen Pavel Knébl nekazil a dorostenec Prášil si splnil
své,“ hodnotil Čtvrtníček.
V utkání se podle něj naplno
projevilo, jak výrazný zásah do
mužstva je absence dlouhodobě
zraněného Martina Grulicha,
Radka Godála i Romana Bakaláře. „Naším problémem je, že
nemáme hráče na obranu 1-5.
Je potřeba mít starší hráče, bez

28:31

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol Juliánov 28:31 (12:15)

(12:15)

Rozhodčí: Malinek – Planka. ŽK: 1:3. Vyloučení: 2:3. Sedmičky:
4/0:1/1. Diváků: 48. Pětiminutovky: 2:1, 4:5, 4:7, 6:7, 9:11, 10:15,
15:17, 19:17, 22:21, 25:25, 26:28, 28:31.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, P. Navrátil – M. Knébl 5, Palička 1, P. Knébl 4, Smékal 6,
L. Chalupecký 1, Kopečný, Prášil 1, J. Grepl, Vymětal 3, M. Grepl
4, Varhalík 2, Zapletal 1. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček..

kázně a disciplíny nelze hrát na
špici,“ zmínil s tím, že se projevuje i nižší tréninková docházka,
kdy v omezeném počtu nelze
vše nacvičit.
Na jaře tak Kostelečtí vybojovali jediný bod, a za tři kola
obdrželi už čtyřiaosmdesát branek „V Kuřimi to bylo vyhrané
utkání, nevyvarovali jsme se
ale nedisciplinovanosti a ztrát,
druhé utkání bylo jasné, protože
Olomouc dodržovala koncepci

a nechybovala. Teď jsme neproměnili hned čtyři sedmičky
a další vyložené šance ze šestky
a z křídel, to pak nelze vyhrát,“
upozornil Zdeněk Čtvrtníček na
skutečnost, že jeho výběr mohl
klidně vyhrát i o osm branek.
Ke čtvrtému jarnímu střetnutí
zajíždějí kostelečtí házenkáři
do nafukovací haly v Telnici,
kde nastoupí proti Sokolu Sokolnice. Ty jsou zatím se sedmi
body třetí od konce.

podařilo hned jedenáctkrát a ze
čtyřgólové ztráty bylo jejich pětigólové vedení. Domácím se totiž
do cesty stavěl výborný gólman
hostí, a když už ho zakončovatelé
minuli, tak jejich pokus zastavila
branková konstrukce, nebo mířil
těsně vedle. Kosina navíc ještě
zahodil tyčku a hosty tak ani nemusela mrzet červená karta pro
Jiřího Havelku po jeho třetím
dvouminutovém trestu.
Prostějov tak nakonec prohrál
o čtyři branky a ztrátu se po-

kusí napravit již v sobotu od
půl páté na palubovce Brna
„B“. Zde ale Alois Jurík neočekává nic jednoduchého. „Extraliga má dovolenou, budou
to chtít zachránit, tak nastoupí
s fluktuanty, to je mi naprosto
jasné,“ upozorňuje prostějovský
kouč, jenž se musí až do konce
ročníku obejít bez Tomáše Valacha. Ostrý střelec a navíc levák
jde totiž na operaci. Do sestavy
se naopak vrátí pivot Michal
Jura, jenž tentokrát chyběl.

Ples Relaxu nezklamal Prostějov ztratil čtyřgólový náskok a s Maloměřicemi nebodoval
z
alerie
fotog ernikpv.c
c
.ve
www

24:28

Sokol II Prostějov
SHC Maloměřice

(12:9)

Rozhodčí: Horalík a Kosa. ŽK: 4:3. Vyloučení: 6:5. ČK: J. Havelka
(M). Sedmičky: 8/6:2/2. Diváků: 120. Pětiminutovky: 2:0, 5:3, 8:5,
9:7, 9:8, 12:9, 15:11, 18:15, 20:20, 20:23, 21:25, 24:28.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 8, M. Jurík, T. Jurík, Chytil, Jurečka 4, Ordelt 1, Procházka 1, Šestořád 1, Gazdík 1, Mikulka 1, Raška, Kosina 7.
Trenér: Alois Jurík.

Tančilo se. Členové prostějovského Relaxu potvrdili i letos svou suverenitu a vyhráýli okresní futsalové soutěže mezi muži a juniory, v pátek
večer v kralickém kulurním domě ale dokázali, že to umí nejen s míčem, ale za tónů skupiny TAMDEM Protivanov i v obleku na tanečním
parketu. Do zaplněného sálu si ovšem našli cestu nejen fotbalisté se
svými partnerkami, ale i široká veřejnost a všichni se dobře bavili. Díky
sponzorům nechyběla ani bohatá tombola, do níž přispěl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Jedním z nových předplatitelů se tak mimo stal i
Milan Macourek, jehož by jistě potěšily zejména články o výhrách SK
Lipová. To už je ale zase jiná kapitola, která se začne psát na počátku
dubna.
Foto: Jiří Možný.

Tomáš Berdych vynechá

čtvrtfinále Davis Cupu

Dubaj/lv - Na přelomu ledna a února pomohl českému
týmu k postupu přes Nizozemí. Od té doby se spekulovalo, zda šlo o poslední vystoupení české jedničky v týmové
soutěži. Po finálovém utkání
na turnaji v Dubaji Tomáš
Berdych definitivně potvrdil,
že v Davisově poháru vynechá utkání proti Japonsku.
„Čtvrtfinále hrát nebudu,
využiji ten čas pro sebe. Když
chcete prohánět nejlepší hráče, kteří nehrají Davis Cup,
zjistíte, že vám chybí dost
týdnů, které stojí hodně energie,“ odůvodnil své rozhodnutí Berdych.
Osmadvacetiletý tenista touží
po vítězství na grandslamovém
turnaji a po letech reprezentace
se soustředí výhradně na vlastní
výkony. Přesto jeho kapitola v
národním týmu není uzavřena,
což hráč potvrdil hned po ostravském vítězství nad Nizozemím. „Nebyl to můj poslední

zápas, který jsem v Davis Cupu
odehrál,“ prohlásil Berdych.
O postup do semifinále tak budou v singlech pravděpodobně bojovat Radek Štěpánek a
Lukáš Rosol. Proti Japonsku
nebude český tým bez šance.
V případném dalším klání, které by sehráli Češi proti Francii
nebo Německu, už by to byla
jiná.
Jak Berdych uvedl, je možné,
že v Davis Cupu vynechá celý
ročník. Otázkou je, zda by jeho
rozhodnutí nezvrátil postup
jeho reprezentačních parťáků
třeba až do finále. „Mohlo by to
dopadnout tak, že ve finále by
bylo třeba Švýcarsko s Rogerem Federerem a Stanislasem
Wawrinkou a hrálo by se u
nás,“ zasnil se už po ostravském
úspěchu v první kole sportovní
manažer a boss prostějovského
tenisu Miroslav Černošek.
Odolal by pak Berdych představě vyprodané haly a šanci
na daviscupový hattrick?

Prostějov/jim - Desetiminutový úsek od čtyřiačtyřicáté do
čtyřiapadesáté minuty rozhodl
o tom, že se prostějovští házenkáři nedočkali páté domácí výhry v ročníku, ale naopak sami
museli skousnout již osmou
porážku v tomto druholigovém ročníku. Ještě téměř v polovině druhého poločasu pitom
domácí vedli 20:18, pak však
přišla sedmigólová série hostí
a rázem to bylo 20:25. S tím už
hráči Sokola II Prostějov nedokázali moc udělat a prohru
pouze lehce zmírnili.
Vstup do zápasu vyšel domácím borcům na jedničku. Po
předchozích zásazích Jurečky
s Kozlovským zvyšoval Procházka v šesté minutě na 3:0,
Jiří Kozlovský pak svými dalšími dvěma zásahy zvyšoval
na 4:1 a 5:2. Prostějovští hráči

Dubaj/lv - Pouze dva sety ztratil na silně obsazeném turnaji
v Dubaji Tomáš Berdych. Po
dobrých výkonech obhájil loňský postup do finále, v němž už
však nestačil na Švýcara Rogera Federera. Přesto potvrdil,
že má na začátku sezony velmi
dobrou formu. V závěrečném
vystoupení Berdycha zlobil
první servis, právě to ho stálo
ještě lepší výsledek.
„Ze začátku moje hra fungovala
velmi dobře, ale nedokázal jsem
si tu úroveň udržet. Navíc Roger
je největší hráč všech dob. Nikdy se nevzdá a nic vám nedá
zadarmo,“ komentoval zápas
Berdych, který vyhrál první set.
„Jsem zklamaný. Myslel jsem
na vítězství,“ přiznal prostějovský tenista.
Berdych postupně porazil Copila z Rumunska, Ukrajince Sta-

BYLI JSME
U TOHO!

Nevyšlo to. Maloměřice dokázaly většinu prodstějovských útoků
ubránit a odvezly si z Hané oba body.
Foto: Jiří Možný
si neustále udržovali dvou- až
tříbrankový náskok, až na startu
poslední pětiminutovky první
půle se hostům díky třem brankám v řadě podařilo srovnat na
9:9. Domácí ale měli v zásobě

koncem to ale po dalším zásahu
Kosiny bylo 18:14.
Následujících patnáct minut ale
Prostějovu ani trochu nevyšlo. Za
celý úsek dokázal skórovat pouze dvakrát, naopak hostům se to

RADIM PERNICKÝ - SHC Maloměřice:

„Od začátku utkání byl Prostějov lepší, rozhodla pouze větší vůle po vítězství a taktická disciplinovanost našich hráčů. Byla tam fáze hry, kdy to
soupeřovy spojky vzaly na sebe absolutně bezmyšlenkovitě. Věřil jsem,
že to zlomíme, i když jsme tam měli naše chvilky, kdy děláme spoustu
technických chyb a nevěříme si. Nicméně dneska hráči zahráli fantasticky, zabojovali. Zápas měl všechno a pravděpodobně rozhodli brankáři.
Klíčovým momentem bylo vystřídání druhého brankáře domácích, ten
náš měl konstantní formu po celé utkání.“

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ UŽ JE PŘED CÍLEM!
nalistujte
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
stranu 21

Sourozenci Šmudlovi z Hamer
vecernikpv.cz

val. Šance na brejk přišla až v
poslední hře,“ dodal vítěz.
V posledním utkání se Berdych
snažil prodloužit vítěznou sérii,
která trvala od semifinálového
vyřazení na Australian Open.
Proti Federerovi začal dobře,
postupně se ale začal prosazovat
sedmnáctinásobný grandslamový vítěz ze Švýcarska. „Přitom
jsem měl hodně šancí,“ posteskl
si poražený finalista. V rozhodujícím třetím setu začal Berdych
kupit chyby a ve čtvrté hře ztratil podání. Federer už náskok
nepustil, i když musel odvracet
dva brejkboly. „Neskončilo to
nejlépe, ale musím se přes to
přenést,“ řekl Berdych.

opět ovládli turnaj v Prostějově

Prostějov - Ve Sport baru
„U farmy“ se opět hrál další
ze série šipkařských turnajů
smíšených dvojic s názvem
Mixík na farmě. Na turnaj
zavítalo dvanáct známých i
neznámých dvojic.
První místo stejně jako na
minulém klání obhájila sourozenecká dvojice Romana a
Roman Šmudlovi z Hamer,
kdyý ve finále nadvakrát porazili velice dobře hrající dvojici z
Bouzova Andreu Vymazalovou
a Jiřího Šnobla. Třetí místo si

domů do Bělkovic-Lašťan odváží dvojice ve složení Kateřina
Martiníková - Michal Hrazdil.
Během turnaje bylo hozeno
třikrát BINGO o které se postaral Robert Vymlátil spolu s
Romanem Šmudlou a Michalem Hrazdilem. Nejvyšším zavřením legu na turnaji se mohl
pochlubit Jiří Šnobl (103 bodů)
mezi muži a Romana Šmudlová (92 bodů) mezi ženami.
Příští turnaj se bude opět konat kde jinde než v Sport baru
U farmy v Prostějově a to již

Berdych (3-ČR) - Copil (Rum.) 6:3, 6:4
Berdych (3-ČR) - Stachovskij (Ukr.) 6:2, 6:1.
Berdych (3-ČR) - Tsonga (5-Fr.) 6:4, 6:3
Berdych (3-ČR) - Kohlschreiber (7-Něm.) 7:5, 7:5
Federer (4-Švýc.) - Berdych (3-ČR) 3:6, 6:4, 6:3

23. března od 18:00 hodin.
Na účast se těší pořadatelé z
Českomoravského šipkového
svazu, personál Sport baru „U

 Jméno 1. hráče
1 Šmudlová Romana

Jméno 2. hráče

Zápočt. Odehr. Body
turnajů turnajů

Šmudla Roman

2

2

320

2 Hrazdil Michal

Martiníková Kateřina

2

2

240

2 Šnobl Jiří

Vymazalová Andrea

2

2

240

4 Vymlátil Robert

Kocmanová Lucie

2

2

220

5 Zapletal Milan

Zapletalová Veronika

2

2

160

Sobotková Eva

2

2

160

Malíšek Jiří

2

2

120

7 Malíšková Veronika
7 Smola Radek

Faltýnková Adéla

2

2

120

9 Šedivá Veronika

Šedivý Antonín

2

2

100

10 Mlčoch Jiří

Šejnohová Ivona

2

2

80

11 Šmída Jaromír

Latíková Martina

2

2

60

12 Havlíčková Kateřina

Lindner Radim

1

1

50

Domaniková Lenka

1

1

50

14 Burešová Hana

Vysloužil Zdeněk

1

1

30

14 Dvořák Petr

Fečová Kateřina

1

1

30

14 Kissová Alena

Kráčmar Martin

1

1

30

12 Šnobl Petr
Stupně vítězů. Na snímku nahoře zleva bronzová dvojice Michal Hrazdil
- Kateřina Martiníková, stříbrní Jiří Šnobl s Andreou Vymazalovou, vpředu
pak vítězové Romana a Roman Šmudlovi.
Foto: archív ČDS Trading

farmy“ a také generální mediální partner šipkového sportu
na Moravě PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

Průběžná tabulka po druhém kole:

5 Zlámal Petr

berdychova stopa v dubaji...
1. kolo:
2. kolo:
čtvrtfinále:
semifinále:
finále:

ALOIS JURÍK
Í - TJ Sokol II Prostějov:

„Po prvním poločase mě vůbec nenapadlo, že to můžeme tak zdevastovat.
Čekal jsem těžké utkání, protože soupeř je z horních pater tabulky, to se
naplnilo. První poločas jsme plnili taktické pokyny a v pohodě jsme vedli.
Druhý poločas soupeř hrál naprosto stejnou obranu 2-4, nám ale odešla
střelba. Podali jsme netaktický výkon, začali jsme vodit balon, začali jsme
hrát individuálně a bohužel to Kosina s Kozlovským neurédovali a závěr
zápasu prostříleli. Ztráta bodů je velice nepříjemná. Jestli se takto budeme
chovat i ve zbytku soutěže, budou problémy se záchranou.“

O PRVENSTVÍ BOJUJE TRIO MAREK, BUŘT A PROCHÁZKOVÁ...

Vítězné tažení české jedničky
zastavil až legendární Federer
chovského a Francouze Tsongu.
Ve všech třech duelech byl lepším hráčem a těžkou práci měl
až v semifinále, ve kterém narazil na Kohlschreibera. Německý
hráč, který na konci loňského
roku nastoupil za TK Agrofert
Prostějov v extralize smíšených
družstev, nestačil na českou jedničku až v koncovkách obou
vyrovnaných setů. „Ze začátku
jsem to rozhodně nebyl já, vstup
do zápasu byl příšerný. Ale povedlo se mi zkoncentrovat a
nerozhodilo mě to. Počkal jsem
si na šanci, která přišla,“ přiblížil
Berdych první sadu, ve které na
začátku ztratil podání. „Philipp
ve druhém setu výborně podá-

stejnou odpověď a ještě do pauzy utekli zpět na tři branky -12:9.
Po změně stran dlouho pokračovali házenkáři Sokola II v
dobrém výkonu a svůj náskok k
radosti kouče Aloise Juríka ještě
navyšovali. Hned dvakrát se dokonce dostali až do vedení o pět
branek, to když Kosina upravoval na 16:11 a 17:12. Maloměřice náskok sice lehce zkorigovaly, zhruba dvacet minut před

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. března 2014

l

Volejbalistky Prostějova prožily první tuzemské klopýtnutí, ale ...

3
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VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC

Čas: 1:10 hodin
Rozhodčí: Kovár a Dziacký.
Diváků: 350.
1. set: 25:19 23 minut 2. set: 25:20 26 minut
3. set: 25:14 21 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová

Hutinski

Steenbergen
rge
gn
Vincourová
Vinc
Vi
nccoouuro
urroováá

Carter

Trenérská dvojice: Střídaly: Soares, Borovinšek, Malesevic
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Zatloukalová, Růžičková
a Ľubomír PETRÁŠ

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

3
1

Sobotní poprava Frýdku-Místku
v Prostějově definitivně určila
přesné obsazení osmi z deseti
ligových míst v tabulce. Jisté
už teď jsou následující příčky:
1. VK AGEL, 2. Olymp Praha,
3. Olomouc, 4. Frýdek-Místek, 5. KP Brno, 6. Ostrava,
7. Šternberk, 10. SG Brno.
Otazník se už vznáší pouze
nad osmou a devátou pozicí,
o kterou ještě svedou boj
Přerov se Slavií Praha. Lepší

z těchto celků postoupí do play
off a ve čtvrtfinále narazí právě na „Agelky“, horší z dvojice bude muset do barážových
soubojů o záchranu v nejvyšší
tuzemské soutěži.
„Z hlediska cestování by samozřejmě bylo lepší narazit na Přerov, ovšem ani do Prahy to není
zase tak daleko. Z hlediska volejbalové úrovně nevidím mezi
PVK a Slavií žádný podstatný
rozdíl, takže je vlastně jedno,
na koho narazíme. Počkáme
a uvidíme. Přes první kolo vyřa-

zovací fáze každopádně musíme
přejít naprosto hladce,“ uvedl
hlavní trenér prostějovského
„vékáčka“ Miroslav Čada směrem k sérii začínající úvodními
dvěma zápasy 15. a 16. března
v hale Sportcentra DDM.
V semifinále by pak hanáckou
družinu čekal vítěz čtvrtfinálové dvojice Frýdek-Místek
vs. Královo Pole Brno. To je
další duo naprosto vyrovnaných
družstev, jejichž kvalita se však
Prostějovankám už dost přibližuje. Například Brno se dokonce dvakrát ocitlo nedaleko od
zdolání obhájkyň zlata a rovněž
severomoravský mančaft s nimi
doma svedl dvě poměrně vyrovnané bitvy.
Pokud AGEL i druhé dějství
play off zvládne, půjde ve finále se značnou pravděpodobností buď na Olymp, nebo na
Olomouc. Vzhledem k aktuální

Radostné chvilky. Volejbalistky Prostějova mají před play-off nakročeno k šestému titulu.
Foto: archív Večerníku
formě obou těchto kolektivů i
čerstvému vítězství pražských
děvčat nad VK jsou žhavějšími
adeptkami na finálovou účast
rozhodně úřadující vicemistryně republiky. A jestli k rozhodujícímu střetu prostějovského
a pražského souboru skutečně
dojde, mohou se asi všichni těšit

na sportovně hodnotné i velmi
dramatické řežby. „V každém
případě je naším jednoznačným
cílem zisk šestého titulu za sebou. Bez ohledu na cokoliv,“
zdůraznil Čada.
Dosáhne náš volejbalový klub
na další výsledkový úspěch?
Jasno bude koncem dubna!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

PVK OLYMP PRAHA
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:41 hodin
Rozhodčí: Kořenek a Kovařík
Diváků: 200
1. set: 25:19 22 minut 2. set: 25:23 27 minut
3. set: 20:25 28 minut 4. set: 25:21 30 minut
SestavA PVK Olymp PrahA:

Halbichová, Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, libero
Dostálová Střídaly: Trnková . Trenér: Stanislav Mitáč

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vinc
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n ou
nc
ouroová
vá

Střídaly: Soares, Gambová,
Trenér:
Miroslav ČADA
Připravena byla: Hutinski, Růžičková.
a Ľubomír PETRÁŠ

3
0

Dvě kola před koncem nadstavbové fáze UNIQA extraligy žen 2013/2014 je až na jednu výjimku rozhodnuto o kompletním pořadí tabulky. Pro prostějovské
volejbalistky znamená potěšující informaci, že posedmé v řadě za sebou vítězně ovládly dlouhodobou část
elitní české soutěže. Znovu tak mají ideální výchozí
pozici k útoku na šestý mistrovský titul, jehož získání
ale v tomto ročníku bude pravděpodobně velice těžké.
Prostějov/son

Kossányiová
Gambová

AGELKY POSEDMÉ V ŘADĚ VYHRÁLY DLOUHODOBOU ČÁST
EXTRALIGY. ZÍSKAT ŠESTÝ TITUL VŠAK ASI BUDE DOST TĚŽKÉ

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK

Čas: 1:00 hodin
Rozhodčí: Dmejchal a Trumpešk
Diváků: 300
1. set: 25:10 19 minut 2. set: 25:9 19 minut
3. set: 25:19 22 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Gambová

Hutinski
Carter

Borovinšek
ek
Vincourová
Vnc
Vi
ncou
nc
o ro
ou
rová
v
vá

Střídaly: Soares, Růžičková,
Trenér:
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Steenbergen, Malesevic
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA
S
estavA TTJJ S
SOKOL
OKOL FFrýdek-místek:
rýdek místek
Dudová, Holišová, Mukařovská, Kubová, K. Závodná, V. Závodná, libero
Spáčilová – Melicharová, I. Vašinová, Kavková. Trenérka: Alexandra Dedková.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
27. kolo, čtvrtek 6. března, 17.00 hodin: Olomouc - Prostějov, Frýdek-Místek - Olymp Praha, KP Brno volný los.
28. kolo, sobota 8. března, 17.00 hodin: Olymp - Olomouc, Prostějov - KP Brno,
Frýdek-Místek volný los.
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
27. kolo, čtvtek 6. března, 17.00 hodin: Slavia - Ostrava, Přerov - Šternberk, SG Brno volný los.
28. kolo, sobota 8. března, 18.00 hodin: Slavia - Šternberk, Ostrava - SG
Brno, Přerov volný los.

Petráš a Soli se shodli: „Facku jsme dostali v pravý čas,
směrem k play off nám porážka v Praze může pomoct“

Prostějov/son - Čtvrteční prohrou v Praze na Olympu
skončila druhá nejdelší série vítězství prostějovských
volejbalistek v soutěžních zápasech proti českým soupeřům
během sedmileté historie VK
Prostějov. Zastavila se na 39
vyhraných duelech, přičemž
rekordně dlouhá šňůra z let
2009 až 2012 čítala dokonce
112 střetnutí bez výsledkového
klopýtnutí.
Mnohem podstatnější než
hrátky s čísly však je, co dál.
Jestli „Agelky“ vezmou své
zaváhání za správný konec
a dokážou v konkurenci velmi

silného Olympu Praha i trojice dalších zdatných protivníků
(Olomouc, Frýdek-Místek, KP
Brno) přesvědčivě dosáhnout na
plánovaný extraligový titul číslo
šest. Hned sobotní zničení Frýdku-Místku naznačilo, že by se to
přece jen mohlo povést.
„V Praze jsme hráli opravdu
špatně, se spoustou vlastních
chyb. Holky si samy uvědomily,
že takhle to prostě nejde, a podle
toho přistoupily k dalšímu utkání. Tedy po všech stránkách
velmi pozorně, s maximální
koncentrací i důrazem na kvalitu
veškerých herních činností. Právě
takovým způsobem je nutné se

prezentovat v každém dalším
střetnutí až do konce sezóny
a pokud to dokážeme, obhajoba
zlata by měla vyjít. I když Olymp
už dlouhodobě hraje výborně a
v posledních týdnech šel ještě
víc nahoru. Každopádně se
musíme připravit na to, že celé
play off a hlavně případné finále
bude hodně těžké,“ konstatoval
Ľubomír Petráš, asistent trenéra
VK AGEL Prostějov. Na otázku, zda pomyslná facka přišla
v pravý čas, odpověděl kladně.
„Směrem k vyřazovacím bojům
nám určitě může pomoct. A bez
porážek nejsou vítězství,“ řekl
Petráš výstižně.

Nadstavbu uzavře sobotní mač doma s Brnem

Prostějov/son - Nadstavbová
část a tím i dlouhodobá fáze
UNIQA extraligy žen ČR
2013/2014 vyvrcholí pro volejbalistky VK AGEL Prostějov střetnutím závěrečného
osmadvacátého kola proti
VK Královo Pole. Brněnský
tým nastoupí na palubovce
haly Sportcentra DDM tuto
sobotu 8. března od 17.00
hodin.
Oba celky přitom do vzájemného souboje půjdou s vědomím,
že výsledek nemůže nic změnit
na jejich umístění. „Agelky“ totiž mají stejně jako v šesti před-

chozích ročnících nejvyšší české
soutěže jisté suverénní prvenství
s nemalým bodovým náskokem,
zatímco soubor z jihomoravské
metropole vyrazí do play off
z pátého místa.
Právě naladění na ideální herní
notu směrem k vyřazovacím
bitvám je tedy nejvíc v sázce. „Po
porážce na Olympu už rozhodně
nechceme žádné další klopýtnutí.
Naopak bychom rádi kvalitním
výkonem získali zpět pohodu,
se kterou následně vyrazíme za
další obhajobou titulu,“ pojmenoval zřetelně cíl pro sobotní
duel Miroslav Čada, kouč pro-

stějovských volejbalistek. Královo Pole však jeho svěřenky dokázalo v této sezóně již
dvakrát řádně potrápit, v obou
případech na brněnském hřišti.
Odvetné čtvrtfinále Českého
poháru (1:3) i utkání třiadvacetiletého extraligového dějství
(2:3) přinesly velmi vyrovnané
bitvy. „Královo Pole vždy využilo naší únavy z náročného
předchozího programu, dobře
se připravilo a výborně bránilo.
Po těchto zkušenostech i zážitku z Prahy minulý týden věřím,
že si tentokrát dáme dvojnásobný pozor,“ řekl Čada.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!

museli sednout, situaci rozebrat
a říct, co a proč není v pořádku,
co a jak udělat pro zlepšení.
K tomu došlo a hned další zápas proti Frýdku-Místku ukázal,
jakým směrem je potřeba jít,“
povídala Soli. „Konkrétně
máme v letošní sezóně největší
potíže s obranou na síti i v poli,
celkově nám defenziva většinou
nefunguje zdaleka ideálně. Teď
jsme si i díky čtvrtečnímu výpadku všichni naplno uvědomili,
že je skutečně nezbytné pořádně
zabrat. A to vidím pro splnění
stěžejního cíle na závěr tohoto
ročníku extraligy jako jedině
pozitivní,“ zdůraznila Soares.

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

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

Z

V

P

PS

PM

B

24
24
24
25
25

23
20
16
14
11

1
4
8
11
14

70:12
62:20
56:30
48:40
42:52

1991:1421
1965:1599
1970:1736
1918:1856
1970:2069

67
60
47
43
34

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

TJ Ostrava
TJ Šternberk
PVK Přerov
VC Slavia Praha
SG Brno

Z

V

P

PS

PM

B

25
24
25
24
26

16
10
6
7
0

9
14
19
17
26

53:41
33:44
33:59
29:54
4:78

2046:1961
1606:1734
1818:2061
1691:1873
1377:2042

45
31
22
20
0

Dohr
:0 (25:19,
25:20,, 25:14).) Nejví
j íce bodů
ů: Carteerová 13, Boroovinšekková 11,, Koosssanyiovvá 9
- Napoolitano Šeenkovvá 10, Mátlová 7, Tinková 6.
255. koolo: PVK Olymp Praha - VK AGEL Prostějov 3:1 (25:19, 25:23, 20:25,
25:21). Nejvíícee bodů
ů: Kvapiiloová 233, Hodanová 144, Mlejnnková 100 - Carrterováá 199,
Stteenbbergenoováá 15, Gamboová 10 * TJ Frýdek-M
Místek
k - KP Brnoo 3:1 (255:211,
255:166, 18:255, 25:199)). Nejví
j ícee bodů
ů: Kubová 20, Závoddná 17, Mellichharováá 100
- Michhalíkovvá 15, Šiirůčkováá 11, Tooufarová 10 * SK
K UP
P Olomouc vollný loss.
266. koolo: VK AGEL Prostějov - TJ Frýdek-Místek 3:0 (10, 9, 19). Nejjvícee
boodů:: Kossáányyiováá 18, Gambováá, Carterová a Boroovinšekoová poo 11 - V.
Závo á 9
ská
šov Kubová p *
Brn
omoucc 1:33
(--15,-

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

nalistujte
stranu 21

S tímtéž souhlasí dlouholetá
kapitánka prostějovské ekipy
Solange Soares. „Vůbec si
nemyslím, že by naše ligová
prohra přišla ve špatný čas a
mohla týmu před blížícím se
play off uškodit. Naopak je
svým způsobem dobře, že nás
Olymp porazil. Proč? Kdybychom to utkání znovu nějak
otočily a třeba těsně vyhrály,
necítily bychom asi takovou
hrozbu ani nutnost řešit své
herní problémy. Jenže my jsme
v Praze podaly opravdu špatný
výkon a zaslouženě podlehly,
což nás vyburcovalo. Všichni
v mančaftu jsme si společně

Emoce. V hanáckém derby s Olomoucí se jim málokdo na place
ubránil...
Foto: www.vkprostejov.cz

255. koolo: Přeerovv SG
G Brno 3:0 (255:19, 25:8, 25:111).. Nejjvíce
ví boddů: Pavvelkováá 111,
Kohouutová a Deedíkoová po 10,, Holiččová 9 - Suchá 9, Hraazdírová 6 * Štternbeerk Ostraava 0:3 ((199:25,, 18:25,, 23:25).) Nejvíce
j bodů: M. Jannečková 12, S. Janečkkováá
111, Obborná 6 - Sttarzykková 12,, Čuboňňová 10, Nachmiilnerovvá a Zednníkovvá po 9 * VC
C
Sllaviaa Prahaa voolný lo
los.
266. koolo: Slaaviaa Prah
ha - SG
G Brno 3:1 (17, -19, 11,, 10). Nejvíce bodů
ů: Ančinccováá
166, Viinecká a Hanzloová po 13 - Kalhhousová 17, Succhá 100 * Ostraava - Přerovv 3:22
(-2
-21, 15, 18, -244, 12)). Nejvícce bodů:: Nachmilnerováá 15,, Zedníkovvá 133, Čoboňňováá
133 - Gálíkováá 177, Deddíková 15, Paveelková 14 * Štern
nberk
k volný loos.

Volejbal

V uplynulém týdnu sehrály volejbalistky Prostějova hned tři extraligové zápasy

Úterní hanácké derby patřilo jasně lepším „Agelkám“
Bodový vývoj – první set: 1:1,
7:1, 8:4, 11:7, 14:7, 16:9, 16:11,
18:11, 19:18, 24:18, 25:19.
Druhý set: 1:0, 1:2, 3:2, 3:4,
7:8, 11:8, 12:11, 15:12, 15:15,
21:16, 22:20, 25:20. Třetí set:
0:1, 3:1, 5:4, 9:4, 11:5, 11:7,
15:8, 15:10, 17:12, 22:12,
22:14, 25:14.
Prostějov/son - Týden zápasové pauzy ženám VK AGEL
Prostějov prospěl, odpočinuté
přesvědčivě dosáhly na své další
vítězství v UNIQA extralize ČR
2013/2014. V úterní dohrávce
dvaadvacátého kola nejvyšší
tuzemské soutěže vyprovodily
hladkou porážkou jiný celek
z Hané SK UP Olomouc, který

i vinou personálních trablů na
blokařském postu favoritovi
nijak vážně nezkomplikoval
jeho roli.
Dravý nástup „Agelek“ do
střetnutí (5:1) donutil hostujícího
kouče k brzkému time-outu.
Smečovaný servis Carter však
zastavilo až skóre 7:1, teprve
od té chvíle začalo hrát rovněž
„úpéčko“. Víc než mírné dotažení
ztráty na 11:7 ale nezvládlo, neboť
domácí tým viditelně toužil naplno
ukázat svou sílu a pokud zbytečně
nechyboval, měl navrch. Leč tato
převaha platila jen do zdánlivě
rozhodnutého stavu 18:11, kdy
na Čadovy svěřenky přišla krize,
kterou probuzené soupeřky
využily téměř ke srovnání (19:18).
S pomocí střídající Malesevic
okamžitě následovala razantní
odpověď v podobě pěti bodů v
řadě a ta již úvodní sadu rozhodla
- 25:19 a 1:0.
Druhá část se pak odvíjela naprosto vyrovnaně. Olomoučanky už

se adaptovaly na herní pojetí VK,
dokázaly jej místy zatlačit a nutit
k nepřesnostem. Několik jich lídr
tabulky navíc přidal sám, vinou
čehož zprvu prohrával, poté se mu
nedařilo utéct na uklidňující rozdíl.
Zlom nastal teprve v závěru, kdy
za nerozhodného stavu 16:16 musela ze hřiště zraněná Murčinková
a protože olomoucký tým SK
UP neměl třetí zdravou blokařku,
nahradila ji smečařka P. Kojdová.
Proti oslabenému protivníkovi
VK AGEL hned odskočil (21:16),
načež sice s lehkým výpadkem,
ale přece jen set dotáhl k vítězství
- 25:20 a 2:0.
Výběr „vysokoškolaček“ to
měl za dané situace dost složité,
ovšem v kombinované sestavě se
zkraje třetího dějství pral statečně
(5:4). Definitivně dolů jej poslala
čtyřbodová šňůra při podání Steenbergen na 9:4, od toho okamžiku
jen těžko odolával soustředěnému
náporu prostějovské družiny. Její
výkon sice nebyl bezchybný, ale

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov):

„Do utkání jsme dobře vstoupili a s výjimkou některých kratších výpadků jej i celé dobře zvládli. V těch slabších pasážích pokaždé šlo
o ztrátu koncentrace, vinou čehož se holky dopouštěly zbytečných
chyb z nepozornosti. Nebylo jich však mnoho a jinak celý tým odehrál zápas kvalitně. Průběh měl pod kontrolou, prokázal solidní formu
a zaslouží pochvalu. Takové či ještě lepší výkony bych si přál do všech
zbývajících střetnutí letošní sezóny.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:

„Tohle střetnutí se nám příliš nevydařilo. Měli jsme tady jen dvě blokařky
a jedna z nich se zranila, takže na její místo musela smečařka. Už předtím
se mi však výkon družstva nelíbil, po tom zranění pak šla naše hra ještě víc
dolů. Dělali jsme moc chyb, nechali Prostějov předvádět takový volejbal,
jaký chtěl a podle toho zápas dopadl. Domácí byli jednoznačně lepší.“

k poměrně
zdolání
ě ě hladkému
hl dké
d lá í
hanáckého rivala bohatě stačil 25:14 a 3:0.
„Konečně jsme měly utkání proti
Olomouci pod kontrolou a zvládly jej docela v pohodě. Prospěl
nám odpočinek i dobrý trénink, po
předchozím náročném programu

jsme
užž byly
j
b l dost
d unavené,“
é “ konk
statovala po utkání Solange Soares,
kapitánka VK AGEL Prostějov.
„Soupeřky byly lepší, hlavně po
zranění Ley Murčinkové jsme se
Prostějovu nedokázaly vzdorovat...,“ uznala kapitánka SK UP
Olomouc Veronika Tinklová.

Neporazitelnost žen VK v této sezóně českých soutěží
už je minulostí, v Praze ji zrušil výborně hrající Olymp
Bodový vývoj - první set:
0:4, 3:6, 3:8, 7:9, 11:10, 12:12,
15:12, 17:15, 19:15, 21:16,
23:19, 25:19. Druhý set: 0:2,
3:2, 5:3, 7:4, 8:6, 10:6, 10:8,
13:9, 13:11, 16:14, 18:14,
18:17, 20:18, 20:21, 22:23,
25:23. Třetí set: 0:2, 2:2, 4:3,
5:7, 8:7, 9:10, 11:11, 11:13,
12:16, 14:16, 16:17, 19:20,
19:24, 20:25. Čtvrtý set: 2:0,
4:1, 5:4, 7:6, 11:6, 13:7, 13:10,
15:11, 15:13, 19:13, 21:14,
21:16, 22:19, 25:21.
Praha/son
Šance,
že
prostějovské volejbalistky doputují k další obhajobě národního titulu bez jediné porážky,
se nenaplní. V pětadvacátém
dějství UNIQA extraligy žen
ČR 2013/2014 totiž našly své
přemožitelky, když je na svém
hřišti zdolal tabulkový pronásledovatel z pražského Olympu! Každá prohra s českým
soupeřem
je
samozřejmě
nepříjemná, ovšem v tomto
konkrétním případě nejde o nic
zásadního, neboť o jisté prvenství po nadstavbové části „Agelky“
ani tak nepřišly.

Jako velký vykřičník musel
volejbalistkám Prostějova viset
před očima nedávný zcela vyrovnaný boj s PVK Olymp ve
finále Českého poháru. Určitě i pod
dojmem tohoto varování vstoupily
do duelu v malé soupeřově hale
naprosto koncentrovaně a okamžitě
získaly slibný náskok (0:4), který
brzy ještě mírně zvýšily (3:8). Jakmile se však zaskočené domácí
hráčky dostaly do tempa, tak začaly
vychytávat prostějovské útoky
v poli, zatlačily servisem a velkým
náporem zanedlouho otočily skóre
na 11:10. Co víc, prostějovská krize
pokračovala, tudíž za stavu 15:12 si
lodivod Čada musel brát už druhý
oddechový čas. Aby pomohl,
potřeboval hostující tým kvalitnější
podání i obranu. Jenže ani jedno
nepředvedl a proto logicky nestačil
- 25:19 a 1:0.
Herní pohoda Olympu násobená
trápením „vékáčka“ na protější
straně pokračovala též v úvodu
druhé sady. Kratičký záblesk naděje
(0:2) Mitáčův soubor sfouknul bleskovým obratem, načež trpělivě budoval svůj bodový odstup do stále
výraznější hodnoty (5:3, 7:4, 10:6).
„Agelkám“ se vůbec nedařilo získat v jakémkoliv ohledu převahu a
dostat střetnutí pod svou obvyklou
kontrolu. Naopak děvčata z metropole ČR nadále šlapala na maximum, celkově skvělým výkonem
pořád udržovala vedení. Teprve
za stavu 18:14 přece jen znejistěla

zhoršenou přihrávkou, čehož naše
nic nevzdávající plejerky hbitě
využily (20:21). Bohužel vítaný
impuls nedokázaly přetavit ve
vyrovnání setového stavu, neboť
dramatická koncovka včetně tří
posledních míčů patřila Praze 25:23 a 2:0.
Nepříznivý
průběh
mače
nevěstil pro favorita nic dobrého,
zachraňovat výsledek z 0:2 na
sety bývá hodně zapeklitý úkol.
Nemluvě o tom, že úřadující
mistryně opravdu nepůsobily
volejbalově jistým dojmem. To
se opět potvrdilo zkraje třetí části
lacinou ztrátou počáteční výhody (z
0:2 na 4:3), což se navíc o pár minut
později navlas opakovalo (z 5:7 na
8:7). Co prostějovskému družstvu
pomohlo z téhle bídy? Několik
výtečných zákroků v defenzivě,
útočné probuzení zakončujících
hráček (zejména Steenbergen) i
větší preciznost veškerých činností.
Progres vedl k úniku na 12:16,
a byť poté sokyně manko téměř
smazaly (16:17), šanci obhájkyň
titulu
uhájit
neporazitelnost
v letošním soutěžním ročníku již
nevzaly - 20:25 a 2:1.
Ženy Prostějova ale potřebovaly
udržet svůj herní posun k optimu
trvaleji, což se ukázalo jako značný
problém. Série zbytečných hrubek
hned na startu čtvrtého dějství darovala obhájkyním ligového stříbra
snadný náskok tří bodů (4:1), který
pak VK AGEL musel pracně likvi-

Stanislav MITÁČ
ÁČ - PVK Olymp Praha:

„Jsem spokojený s vítězstvím, jen velká škoda, že nepřišlo už minulý
týden ve finále Českého poháru. Zápas se pro nás kromě úplného začátku vyvíjel velmi dobře, o výsledku rozhodla dramatická koncovka
druhého setu. Třetí sada se nám nevydařila, když soupeř otočil postavení a my jsme na to nezareagovali. Ve čtvrtém setu se strhla obrovská
bitva a my ji zvládli i s pomocí prostějovských útočnic, které velmi
často zakončovaly do autu. Pokud s Prostějovem chceme uspět, musíme velmi dobře útočit, což se tentokrát povedlo. Velkou pochvalu
zaslouží Míša Kvapilová, která byla hlavním strůjcem vítězství.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Myslím, že hrál Olymp lépe v útoku. My jsme měli problémy na přihrávce a byť náš příjem byl celkově lepší než u soupeře, nedokázali jsme se
útočně prosazovat tolik jako obvykle. Také jsme dělali velké množství chyb
a především vinou špatné obrany jsme si ani nezasloužili vyhrát. Nejlepší
hráčkou střetnutí byla Kvapilová, která rozhodla o vítězství Olympu.“

dovat.
A kdyžž se mu tto skoro
d t Akd
k povedd
lo (5:4), přišla šňůra jiných fatálních
minel a Olympačky šly do pronikavého trháku (ze 7:6 na 11:6 a 13:7).
Byl rozhodující, byť hostující ekipa
nepřestala bojovat. Ještě v polovině
setu se dokonce přiblížila na slibný rozdíl dvou balónů (15:13),
jenže následovaly další chyby a ty
definitivně poslaly nahoru domácí
mančaft (19:13, 21:14). V celkovém
součtu předvedl PVK Olymp lepší
výkon, zaslouženě tedy vyhrál 25:21 a 3:1.
„Mám radost, že jsme Prostějovu
oplatily porážku z finále Českého
poháru. Utkání mělo podobný
průběh, akorát jsme vyhrály hned

první set. Bojovaly
j l jjsme od
d začátku
k
až do konce a kdybychom takhle
hrály v Českých Budějovicích, tak
jsme mohly uspět i tam. Musím
pochválit celý tým za bojovný
výkon,“ jásala Iveta Halbichová,
kapitánka PVK Olymp Praha. To v
prostějovské kabině bylo smutno...
„Udělaly jsme velké množství
chyb a bohužel neměly protiútok.
Pokud chceme otočit nepříznivý
vývoj setu, musíme mít kvalitní
protiútok i kvalitní obranu. A to
jsme dnes neměly, navíc soupeř
hrál dobře,“ přiznala kapitánka Solange Soares. „Olymp zaslouženě
zvítězil, ale liga pořád pokračuje a
jede se dál,“ dodala s vírou.

Velkou motivaci po první ztrátě odnesl Frýdek-Místek debaklem

Prostějov/son - Čtvrteční porážka
v Praze vyburcovala prostějovské
volejbalistky k jednomu z nejlepších
výkonů v letošní sezóně. Soubor
VK AGEL nedal soupeřkám z
Frýdku-Místku ani čuchnout a
duel šestadvacátého pokračování
UNIQA extraligy ČR 2013/2014
ovládl naprosto dominantním
způsobem. Celkový poměr míčů
75:38 hovoří za všechny další
komentáře, jasný výsledek navíc už
dvě kola před koncem dlouhodobé

části definitivně určil pořadí po
nadstavbě ve skupině o 1. až 5. místo. Obhájce titulu půjde do play off
tradičně z vedoucí příčky, za ním se
seřadily Olymp Praha, Olomouc,
Frýdek-Místek a KP Brno.
Většina úvodní sady se odehrála při podání Hutinski. Mladá
blokařka ze Slovinska totiž
skvěle servírovala, hostující tým
nedokázal její plachty zpacifikovat,
a nebo okamžitě ztroskotal na pozorné obraně „Agelek“. Ty právě
v tomto stejném postavení nejprve
získaly vstupní náskok 4:0, po jeho
ztracení (7:7) pak neuvěřitelnými
čtrnácti body za sebou utekly z 9:9
na 23:9! Sokol působil vinou mizerné přihrávky naprosto bezradně
a byl rád, že proti sebevědomému
favoritovi odvrátil jednociferný debakl - 25:10 a 1:0.
To se výběru ze severu Moravy již
nepovedlo ve druhém dějství, které
vypadalo co do poměru sil na hřišti
dost podobně. Začátek opět patřil
koncertu výborných servisů Hutinski (6:0), k níž se později přidaly
i další její parťačky. Výsledkem

byl znovu naprosto jednoznačný
set, když domácí plejerky kromě
perfektního podání dobře zvládaly rovněž ostatní činnosti a
soupeřkám nedávaly žádnou šanci
vzdorovat – 25:9.
Nic na hladkém průběhu střetnutí
se dlouho neměnilo ani ve třetí
části. Prostějovské družstvo
evidentně toužilo odčinit dva
dny starou porážku z Olympu,
a díky maximální koncentraci
přetavené v precizní výkon se mu
to stoprocentně dařilo. Čadovým
svěřenkám vycházelo téměř
vše, na co sáhly, extrémně často
chybujícím protivnicím naopak.
Proto nebylo divu, že konečný rezultát jen těsně zaostal za rekordním rozdílem skóre v novodobé
historii extraligové soutěže, a to
až zásluhou zlepšeného frýdeckého závěru - 25:19 a 3:0.
„Po prohře na Olympu jsme měly
dvojnásobnou motivaci a chtěly
tenhle výpadek odčinit,“ potvrdila po utkání Solange Soares,
kapitánka VK AGEL Prostějov.
„To se povedlo na jedničku, když

jsme
díky maximální
j
dík
i ál í kkoncentracii
zvládly střetnutí jak takticky, tak
herně. Dařilo se nám ve všech
činnostech počínaje riskantním
servisem Sary Hutinski, který jí
perfektně vycházel. Hlavní je tak
dobrý výkon opakovat v každém
dalším zápase až do konce
sezóny,“ zatoužila Soares. To v
táboře protivnic bylo pochopitelně

smutno. „Byl
B l to náš
áš nejhorší
jh ší
zápas v probíhající sezóně!
Kromě úplného konce nám
nešlo v podstatě nic a ze všeho
nejhorší jsme měly přihrávku,
ta byla fakt hrozná. Soupeř měl
jasně navrch ve všech směrech,“
neskrývala zklamání kapitánka
TJ Sokol Frýdek-Místek Martina
Mukařovská.

Prostějov/son - První věkovou
kategorií VK AGEL Prostějov jíž
skončí letošní soutěžní ročník budou juniorky. Po dlouhodobé fázi
extraligy ČR 2013/2014 skončily
šesté, a čeká je tudíž závěrečný
turnaj o pátou až osmou příčku,
který je na programu o nadcházejícím víkendu v Plzni.
Mladé „Agelky“ měly před nadstavbovou částí původně za cíl vybojovat pátou pozici, aby se toto poslední
klání o konečné umístění konalo

v Prostějově. Z více důvodů se to
však prostějovským nadějím během
nadstavby herně ani výsledkově
nedařilo, skončily o stupínek níž a
turnaj tak pořádá oddíl ze západu
Čech. Vzhledem k okolnostem se
navíc změnila rovněž meta svěřenek
trenérské dvojice Lukáš Miček - Jaroslav Matěj.
„Holky poslední dobou s každým
dalším zápasem viditelně ztrácely
potřebnou motivaci i chuť bojovat,
ačkoliv jsme se snažili o opak. Za

daných okolností a po dohodě s vedením klubu jsme se proto rozhodli,
že plzeňskou akci pojmeme jako přípravu na dva finálové turnaje extraligy kadetek o medaile, které přijdou
na řadu v dalších týdnech,“ objasnil
aktuální situaci z tábora mladých
Hanaček Jaroslav Matěj, šéftrenér mládeže VK Agel Prostějov.
Právě kadetky ale máme v Prostějově hodně kvalitní, takže ani
přístup avizovaného přípravného
charakteru neznamená, že „vé-

káčko“ musí v juniorské extralize
nutně skončit až osmé. „Na druhou
stranu se v Plzni vůbec nebudeme
honit za výsledky. Hlavní je, aby se
tam všechna děvčata dobře rozehrála a nachystala na finále kadetek. Vyzkoušíme různé varianty, zapojíme
hlavně hráčky, které různě dlouho
chyběly kvůli zdravotním problémům. A uvidíme, co z toho nakonec
vzejde,“ odtušil Matěj.
Za největšího favorita považuje domácí kolektiv. „Slavia VŠ

na vlastním hřišti určitě půjde
ze všech sil za pátým místem. U
Ostravy i Žižkova, jež mají docela solidní mančafty, bude záležet

Bodový vývoj – první set:
4:0, 7:3, 7:7, 9:9, 23:9, 25:10.
Druhý set: 6:0, 7:2, 9:2, 9:5,
12:5, 15:6, 16:8, 24:8, 25:9.
Třetí set: 3:0, 5:1, 8:2, 9:4,
11:6, 13:6, 13:8, 15:8, 15:10,
17:10, 17:12, 19:12, 20:14,
22:14, 22:17, 23:19, 25:19.
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Ľubomír PETRÁŠ
ÁŠ - VK AGEL Prostějov:

„Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou. V prvním setu jsme
bodovali hlavně dlouhými šňůrami při podání Sary Hutinski, což pokračovalo i zkraje druhé sady. Výborně dnes ale servírovaly všechny
naše hráčky, přidaly také kvalitní obranu, útok, přihrávku i nahrávku.
Celkově holky podaly skvělý výkon a teprve v závěru vinou snížené
koncentrace trochu polevily.“

Zájezd fanoušků VK AGEL

na extraligové derby do Olomouce
Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 27. kola UNIQA
A
extraligy žen 2013/2014 mezi SK UP Olomouc a VK Prostějov.
Krajské derby v rámci nadstavbové části
soutěže mezi dvěma hanáckými družstvy se
hraje ve čtvrtek 6. března od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den ve 15.45
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
3. března do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném
zájmu ze strany účastníků, konkrétně se musí přihlásit minimálně 30 lidí!

„Oděvářky“ klesly na poslední

místo, HROZÍ JIM SESTUP
Prostějov/son - Výsledkově
slabší sezóna volejbalistek TJ
OP Prostějov eskaluje. Tým
stále nesoucí název dávno rozpadlého oděvářského gigantu
se ve druhé lize žen 2013/2014
dál trápí a ve skupině „C“ třetí
nejvyšší tuzemské soutěže aktuálně klesl až na poslední deváté místo. Co tato situace tři
dvoukola před koncem znamená? Logicky reálnou hrozbu
pádu do krajského přeboru...
Družstvu se pod vedením kouče Ladislava Sypka v minulých
letech dlouho dařilo, stabilně se
držel v horní polovině tabulky
a předloni dosáhl až na výborný
třetí stupínek. Před současným
ročníkem však došlo k citelnému hráčskému oslabení, kolektiv
se v novém složení stále nemůže
pořádně chytit. A vzpomínky na
cenný bronz vystřídaly vážné
obavy ze sestupu.
Jak se „ópéčko“ ocitlo na úplném
chvostu průběžného pořadí? Na
vině je šňůra čtyř posledních po-

rážek. Nejprve „oděvářky“ podlehly doma třetímu Vsetínu 1:3
a 2:3, následně neuspěly ani v nesmírně důležitých bitvách s přímým konkurentem v Lanškrounu
(3:0 a 3:2 pro domácí). Pak měly
zápasové volno, a protože do té
doby poslední Juliánov dvakrát
zdolal právě Vsetín, dno otevřelo
svou nechtěnou náruč.
Zpět výše teď vede jediná
cesta: v nejbližších utkáních
8. března na vlastním hřišti
dvakrát porazit zmíněný Juliánov. Tím by Sypkovy svěřenky vyskočily minimálně
na sedmou příčku, kde by se
poté snažily udržet. Duely 15.
března v hale dosud neporaženého suveréna z Nového Jičína
sice nedávají téměř žádnou šanci
bodovat, ale poslední dvoukolo
na domácí palubovce s „béčkem“ Přerova jistě lze přetavit
ve vítězství. Aby se ženy TJ OP
zachránily, budou čtyři výhry
ze zbývajících šesti střetnutí
nutně potřebovat.

průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým
1. TJ Nový Jičín

V

P

S

PM

28

0

84:10

83

2. TJ Sokol Palkovice

22

4

69:23

64

3. VK Austin Vsetín

18

8

58:46

48

4. PVK Precheza Přerov B

12 14 50:49

41

5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

12 14 47:51

35

6. TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště

8

18 36:61

24

7. VO TJ Lanškroun

7

21 36:68

23

8. TJ Sokol Brno - Juliánov

7

21 34:68

22

9. TJ OP Prostějov

6

20 30:68

20

Závěrečný program volejbalistek
TJ OP v soutěži
31. a 32. kolo: Prostějov - Juliánov (8. března, 10.00 a 14.00 hodin).
33. a 34. kolo: Nový Jičín - Prostějov (15. března, 10.00 a 14.00 hodin).
35. a 36. kolo: Prostějov - Přerov „B“ (22. března, 10.00 a 14.00 hodin).
Domácí utkání hrají oděvářky v Letní hale TK PLUS
Prostějov (Kostelecká ulice).

Alexandra DEDKOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Utkání nám vůbec nevyšlo. Chtěly jsme samozřejmě hrát úplně jinak, ale
Prostějov kvůli porážce na Olympu prostě musel zabrat a šel do nás na plné
obrátky. Obrovské problémy jsme měly na přihrávce, bez níž se volejbal
nedá hrát a podle toho náš dnešní výkon vypadal. Na příjmu musíme hodně
zapracovat, ovšem jinak nebudu z téhle vysoké prohry nic dramatického
vyvozovat.“

Facka tým nakopla. Volejbalistky Prostějova doma odčinily prohru z Prahy přesvědčivě.
Foto: www.vkprostejov.cz

Turnaj o páté místo v extralize juniorek bere vékáčko
jako přípravu na následný vrchol sezóny týmu kadetek
především na tom, v jakém složení turnaj absolvují. Jestli přijedou
kompletní, nebo bez největších
opor. My samozřejmě nechceme

prohrávat, ale ani vítězství nejsou
v tomto případě stěžejní. Prioritu
tentokrát máme někde jinde,“ zopakoval Matěj.

Zápasový program závěrečného turnaje
extraligy juniorek ČR 2013/2014 o 5. až 8. místo v Plzni

Sobota 8. března: 11.00 hodin VK Slavia VŠ Plzeň - TJ Sokol Španielka Žižkov, 13.00 VK AGEL
Prostějov – TJ Ostrava, 16.00 Plzeň - Ostrava, 18.00 Prostějov – Žižkov.
Neděle 9. března: 10.00 Ostrava - Žižkov, 12.00 Plzeň – Prostějov.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovským talentem, jenž překvapivě změnil dres a zamířil do Zbrojovky

FILIP STUDENÝ: „TRENÉR SE MNOU POČÍTÁ JAKO S JEDNÍM Z KLÍČOVÝCH HRÁČŮ...“
Mladý bek si pochvaluje důvěru od kouče brněnské juniorky Richarda Dostálka

Brno, Prostějov - Někdejší mládežnický reprezentant Filip
Studený je zase o krok blíže vysněnému angažmá v první lize. Odchovanec prostějovské kopané a kmenový hráč olomoucké Sigmy, jenž se v minulosti propracoval i do kádru
národního týmu do osmnácti i devatenácti let, totiž před několika dny změnil dres a hostování v 1.SK Prostějov vyměnil
za působení ve Zbrojovce Brno. Devatenáctiletý obránce
již má za sebou i úspěšnou premiéru v novém dresu, když
v zápase juniorské ligy pomohl Jihomoravanům k remíze
1:1 v Plzni a udržení druhého místa.
Jiří Možný
Jak to s vámi aktuálně vypadá?
„Mám v Brně vyřízené hostování na
půl roku s tím, že když se mnou budou spokojeni, tak to bude pokračovat dál a mohu tam přestoupit. Stalo
se to zničehonic. Dostal jsem nabídku a ze dne na den to bylo po jednom
tréninku vyřízené. Sigma tam hned
na druhý den jela, aby to vyřešili.
Jsem rád, že to takhle dopadlo.“
Asi dva měsíce zpátky se
v souvislosti s vámi hovořilo
i o Určicích. Tato možnost padla?
„Pan trenér Jura mi slíbil, že v jarní
části dostanu šanci a měl bych hrát
víc, takže jsem Určicím poděkoval
za nabídku. Chtěl jsem se prosadit
v Prostějově, ale v přípravných zápasech jsem moc šancí nedostal
a hrál jsem spíše jen na konci, nebo
když se někdo zranil. Byl jsem
z toho celkem nešťastný, ale když se
ozvalo Brno, odkud zájem byl velký
a trenér mi hned volal, říkal jsem si,
že bych to měl zkusit. Necítil jsem,
že bych se v Prosějově měl prosadit
a probojovat se do základu, tak jsem
se domluvil v Brně.“
Ve Zbrojovce byste mohl
dostat více prostoru?
„Již v pondělí (24. února – pozn.
autora) jsme hráli první mistrák, tak
čtyři dny před tím jsem byl na prvním tréninku. Přesto jsem naskočil
do základu, odehrál jsem celý zápas,
a co jsem se bavil s trenérem, tak
mi říkal, že jsem pro ně velmi per-

spektivní hráč, dostanu hodně šancí
a počítá se mnou jako s jedním z klíčových hráčů brněnské juniorky. Byl
jsem hodně potěšen, že mi to řekl po
tak krátké době...(úsměv)“
Čím jste si získal takovou
důvěru?
„Říkal mi, že si o mně zjišťoval informace ze Sigmy a od trenérů, co mě
měli v reprezentaci. Pak prý i už na
těch několika málo trénincích bylo
vidět, že kvalitu mám. Pondělní zápas
se mi také docela povedl. A trenér je
takový, že kdyby se mu něco nelíbilo,
tak by mi to řekl, takže věřím, že to
není žádné nalhávání, ale pravda.“
Vnímáte to i jako možnost
prosadit se do první ligy?
„Ano, šel jsem tam s tím, že šance
určitě je. Trenér říkal, že si Zbrojovka hodně bere mladé hráče do
prvního týmu, takže bych se někdy
v budoucnu mohl do ligy prosadit,
kdyby se štěstí na mě usmálo a dařilo se mi.“
Jak jste se na podzim vyrovnával s tím, že coby
mládežnický reprezentant jste
pořádně nenastupoval ani ve třetí
lize?
„Zpočátku, když jsem tu měl jít ze
Sigmy, tak jsem byl takový smutný,
neznal jsem, že by mě takto někam
poslali. Ale říkal jsem si, že to může
být nový začátek, a doufal jsem se,
že se třeba ukážu. Hrál jsem ale
jen první dva zápasy, a pak už nic.
Když jsem postupem času pořád
nenastupoval, tak to bylo čím dál
horší, a pak už mě to i přestávalo

bavit... Chtěl jsem hrát, ale nedostával jsem se na hřiště, takže jsem
ztrácel takovou chuť a nadšení do
toho. Dá se říct, že to byla moje největší krize v kariéře. Trénoval jsem,
ale šanci jsem nedostal a jen jsem
seděl na lavičce. To bylo hrozné...“

Jak často trénujete v Brně?
„Dvakrát do týdne dvoufázově, jinak máme jeden trénink denně
a po jeho skončení někteří zůstáváme
s trenérem, kdy si zkoušíme standardky, někdo chodí do posilovny. Kromě
přípravy na hřišti, máme také aerobik.“

„Chtěl jsem hrát, ale nedostával
jsem se na hřiště, takže jsem ztrácel
chuť a nadšení do toho. Dá se říct,
že to byla moje největší krize v kariéře.“
devatenáctiletý obránce FILIP STUDENÝ
o svém podzimním trápení na lavičce
Přineslo vám angažmá v 1.SK i
něco pozitivního, třeba trpělivost?
„Dalo mi to něco nového, to jsem
neznal. Snažil jsem se pracovat na
sto procent a vybudovat si šanci.
Dá se říct, že se mi to nyní vyplatilo, protože si mě všimlo Brno. Je to
zkušenost do kariéry.“
„Áčko“ Zbrojovky hraje
o záchranu, jaká je ale atmosféra v juniorce?
„Jsem tam sice jen chvilku, ale je
vidět, že juniorka je kvalitní. Jsou
druzí v soutěži s minimální ztrátou
na čelo, parta je skvělá, přijali mě
tam výborně. Trenér je super, tréninky famózní, není na co si stěžovat.
Atmosféra je v pořádku, výborná.“
Vaše nové mužstvo koučuje
Richard Dostálek, znali jste
se již dříve?
„Ne, trenéra jsem do té doby osobně
nepotkal, znal jsem ho jen z televize
a vím, že hrál spoustu let ligu, prosadil se i do reprezentace.“
Zažil jste tréninky na Sigmě, v Prostějově a nyní
v Brně. Liší se výrazně?
„Rozdíly tam jsou. V Brně jsem přípravu nezažil, byl jsem tam zatím jen týden,
ale když srovnám Prostějov se Sigmou,
je tam obrovský rozdíl. Příprava v Sigmě
byla taková náročnější. Nechci shazovat
Prostějov, ale víc se tam dřelo.“

Potkal jste se v klubu i s bývalými spoluhráči či protihráči?
„Je tam čtyři pět kluků, proti kterým
jsem hrál v dorostenecké lize a nebo
se s nimi znal aspoň od vidění. A pak
tři nebo čtyři o rok starší, proti nimž
jsem hrál, když jsem byl posunutý
o rok výš v Sigmě. Zbytek jsou starší kluci, ale žádný problém s nimi
není, nikdo se nepovyšuje.“
Nový začátek. Filip Studený (v bílém) má za sebou premiérové utkání v juniBudete do Brna dojíždět,
orské lize a doufá, že se prosadí i do „áčka“ Zbrojovky.
Foto: internet
nebo se přestěhujete?
„Vedení mi tam zajistilo ubytoTěšíte se na některý z jarních mouci. Prakticky se ale těším na
každého soupeře a nedělám velké
zápasů více než na ostatní?
vání nad tréninkovým centrem,
mám tam svůj pokoj. Domů budu „Velice se těším na utkání se Sig- rozdíly, jestli je to Sigma, Sparta,
dojíždět asi jednou týdně, zřej- mou, které bude asi za měsíc v Olo- nebo Varnsdorf, to je jedno.“
mě po zápase. Více času asi budu
trávit v Brně, od nového školního
roku tam budu chodit i na školu,
konkrétně na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity. Bavil jsem se s trenérem
Mladý,
Ml
dý 1855 centimetrů
tii t ů vysoký
ký obránce,
bá
jjehož
h ž fotbalof tb l
a říkal mi, že na školu hodně dbá.“
vými vzory jsou František Rajtoral a Fabio Coentrao,
Jaký jste studijní typ?
„(smích) Základku jsem oslaví 14. května 2014 dvacáté narozeniny. Prostějovzvládl docela dobře s jedničkama, ský rodák začínal v fotbalem v tehdejším LeRKu, brzy
dvojkama, na střední to bylo horší. však zamířil do nedaleké olomoucké Sigmy, kde prošel
Tréninky někdy byly dvoufázové všemi mládežnickými kategoriemi a vypracoval se až na kapitána stara v Olomouci jsem nebydlel, to se šího dorostu. Dříve stoper a nyní především pravý bek se propracoval
někdy nechtělo učit po večerech. i do reprezentace, kde odehrál devět utkání v „osmnáctce“ a dalších pět
Bylo to takové náročné, maturitu v „devatenáctce“. Podzimní část strávil na hostování v 1.SK Prostějov,
jsem ale s odřenýma ušima udělal, ale odehrál pouze čtyři sta minut a do statistik se zapsal jen jednou žlutou
kartou, v zimní přestávce tedy odešel na hostování do Zbrojovky Brno.
za což jsem rád.“

kdo je
filip studený

INZERCE

BOURÁNÍ
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VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
UŽ JE PŘED CÍLEM!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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