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Proč si mladík vzal život?

Ilustrační koláž Večerníku

Foto: Pavla Vašková

Bedihošť, Prostějov/mik - K neskutečné a zřejmě i demonstrativní tragédii došlo uplynulou
neděli odpoledne na cyklostezce z Prostějova do Bedihoště.
Na v té době frekventované
komunikaci pro cyklisty se na
stromě oběsil mladý muž!

nám byl nahlášen kolemjedoucími cyklisty těsně po druhé
hodině odpoledne. V tuto chvíli
na místě pracují kriminalisté,
smrt je šetřena jako sebevražda. Totožnost ani přesný věk
mladého muže zatím nejsou
známy,“ informoval těsně před
uzávěrkou Večerník Josef Bed-

nařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Po pár
minutách nám mluvčí krajské
policie volal znovu s tím, že se
jedná o pětadvacetiletého mladíka z Prostějovska.
„Cizí zavinění na jeho smrti
bylo vyloučeno.“

reportáž z akce najdete na straně 10
INZERCE

WISCONSIN Engineering CZ
Vrahovická 41d, 796 02 Prostějov

přijmeme pracovníka/-ci na pozici
- technolog
- soustružník
- montážní pracovník
- mistr svařovny
- seřizovač a obsluha lisu
KONTAKT: Miloš BĚHAL, personální ředitel
tel.: 582 401 950, mobil: 737 204 431
m.behal@sekamtravu.cz

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Převrátili krávu!
Předminulou sobotu 1. března
v podvečer u výdejního automatu na mléko umístěného
v Okružní ulici převrátila plastovou krávu čtyřčlenná skupina
opilých mladíků na jízdních kolech. Strážníci provedli kontrolu
okolí, ale dotyčné se nalézt nepodařilo. Pokud by hlídka cyklisty
objevila a při dechové zkoušce
bylo u nich zjištěno požití lihovin nebo jiných návykových
látek, skončila by událost ve
správním řízení, kde lze za toto
jednání uložit pokutu až padesát
tisíc korun. Cyklista je totiž brán
z hlediska zákona jako řidič a má
povinnost se dechové zkoušce
podrobit

Policie odmítá, že by se schylovalo k RASOVÉ VÁLCE
„To, že mladého Roma NAPADNE OSTŘÍHANÝ MLADÍK,
neznamená, že je skinhead,“ míní Michaela Sedláčková

Olomouc, Prostějov - V minulém čísle Večerník
zveřejnil exkluzivní zpověď otce brutálně napadeného romského dítěte, k němuž došlo v úterý
18. února na prostějovském tržišti skupinkou holohlavých mladíků. Policie dodržela slovo a během
uplynulého týdne odpověděla na konkrétní dotazy nejen k tomuto případu, ale i k současné situaci v Prostějově. Jakoukoliv hrozící rasovou válku
však styčná důstojnice pro problematiku menšin
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Michaela Sedláčková (na snímku) rezolutně odmítá! Dokonce uvedla, že ono napadení nemá nic
společného s rasismem, přestože postižený nadávky typu „černá svině“ potvrdil...
Michal Kadlec

Mlsný zloděj
Poslední únorový den v dopoledních hodinách vyjížděla
hlídka k mladíkovi, který byl
přistižen v obchodním domě
v ulici Okružní, jak prochází
přes pokladní zónu s nezaplaceným zbožím. Setkání s tímto
občanem však nebylo poslední.
V podvečer byl opětovně chycen při drobné krádeži v supermarketu v Plumlovské ulici.
V obou případech se jednalo
o potraviny. Na druhý den své
jednání zopakoval s tím rozdílem, že odcizené jídlo začal
okamžitě konzumovat. Nejprve
navštívil nákupní středisko poblíž pasáže, kde z regálu vzal
čokoládu Milku a ihned začal
hodovat. Do příchodu ochranky
stačil polovinu čokolády spořádat. Za několik hodin poté se
vydal na opačnou stranu města
navštívit další prodejnu, kde
ukořistil z chladničky obloženou
bagetu a utekl. Tu po cestě snědl. Hlídka při následné kontrole
okolí osmnáctiletého hocha s
trvalým pobytem mimo Prostějov zadržela až v supermarketu
na ulici Janáčkova. K činům se
přiznal. Každá zzpopsaných
popsaných událostí byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Všímavá sousedka
Sousedka upozornila předminulou sobotu 1. března majitele
bytu na podezřelé jednání ženy,
která při stěhování z pronajatého bytu odnáší i jeho zařízení.
Hlídka na místě zjistila, že věci,
které patří pronajímateli, jsou již
naloženy v přistavené dodávce.
Jednalo se o lednici s mrazákem, sedací soupravu a dva
kusy postele s úložným prostorem. Muž odhadl cenu svého
odcizeného vybavení s ohledem na opotřebení na částku
tři tisíce šestset korun. Bývalá
nájemkyně nebyla schopna vysvětlit své počínání. Věci, které
jí nepatřily, vrátila i s příslibem
úhrady dlužného nájemného.

Dvě stejné „občanky“
V sobotu 1. března ráno byl
nahlášen na linku 156 nález
tašky s osobními doklady, které
patřily sedmačtyřicetileté ženě.
Uvnitř kabelky se nacházely
dva občanské průkazy s jejími
nacionály. Následně bylo zjištěno, že jeden z těchto dokladů je
nahlášen jako ztracený. Tato neplatná „občanka“ byla hlídkou
předána na odbor občanských
záležitostí. Zbylé věci vydali
strážníci majitelce.

Zadržené duo z pátrání
Během neděle 2. března skončily dvě osoby v pátrání v rukou
policistů. První hledaná osoba
byla strážníky objevena ve večerních hodinách při kontrole
nádražních domků. Za několik
hodin poté následovalo zajištění
další osoby v pátrání. Ta se pohybovala na pparkovišti u obchodního domu na ulici Újezd. V obou
případech se jednalo o muže,
kteří byli
y hlídkou dopraveni na
služebnu Policie ČR.
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Jakým způsobem policie vyšetřuje incident
z úterý 18. února, kdy byl
skinheady přepaden u prostějovské tržnice čtrnáctiletý
Rom?
„V žádném případě se nejednalo
o útok ´skinheadů´, jak uvádíte,
neboť to, že je mladý člověk

ostříhán nakrátko, případně dohola, neznamená, že je ´skin´.
Policie šetří tento případ standardně podle příslušných zákonných norem, a to jako přestupek
p občanskému soužití.“
proti
Tedy ne jako napadení
s rasovým podtextem?
„V žádném případě se nejedná
o případ s rasově motivovaným
podtextem!“

Foto: Policie ČR

Otec napadeného školáka vyjádřil právě Večerníku obavu, že policie
bude případ napadení jeho
syna šetřit jako pouhý přestupek...
„Obava tatínka chlapce není na
místě, protože policie vyšetřuje tento skutek s veškerou zodpovědností a intenzitou, jako
každý nahlášený čin, a to podle
platných zákonných norem
České republiky. Právní kvalifikace případu, tedy zda se jedná o přestupek nebo trestný čin,
je rovněž stanovena na základě
přesných zákonem vymezených kritérií, podle kterých
policisté postupují. Rovněž se
ohrazuji k vyjádření ´pouhý
přestupek´, neboť za přestupek
se považuje zaviněné jednání,
které porušuje nebo ohrožuje
zájem společnosti, a nelze přestupkové jednání bagatelizovat
označením ´pouhé´...“
V jakém stádiu je vyšetřování incidentu na

hlavním nádraží v Prostějově mezi skupinkou Romů
v čele s otcem napadeného
a skinem, který měl údajně
napadnout jeho syna?
„Skutek, ke kterému došlo na
hlavním nádraží, není v šetření
policie, ale byl cestou Městské policie Prostějov oznámen
k projednání do komise pro
projednávání přestupků na
g
Magistrát
města Prostějova.“
Skutečně
skinhead
ohrožoval romského
muže střelnou zbraní?
„V žádném případě nedošlo
k ohrožení střelnou zbraní!
U jednoho z aktérů incidentu
byla zajištěna takzvaná ´plynovka´, tedy věc, která nepodléhá registraci ve smyslu
zákona o zbraních a střelivu.
S ohledem na věk osoby, u níž
byla zajištěna, se však policisté v současné době zabývají
otázkou oprávněnosti držení ze
strany jejího majitele.“
(více čtěte na straně 13)

Chtěl pomstít přítelkyni…

NAPADL souseda! Kdo VYPÁLIL golfa?

Prostějov/mik - Chtěl se zachovat jako pravý chlap. Strážníci
městské policie v úterý 4. března spěchali do jednoho z panelových domů na prostějovském
sídlišti, aby zakročili proti šarvátce dvou sousedů. Vyšlo najevo, že jednomu z mužů si postěžovala přítelkyně, jak ji soused
urazil vulgárním slovem. A tak
se chlapík rozhodl k pomstě…
„Hlídka do míst vyjížděla na
základě telefonického sdělení.
Celé dění započalo boucháním souseda na topení a slovní
urážkou jedné z bydlících. Žena
o incidentu informovala svého
přítele, který dorazil z práce. Ten

zašel za sousedem si o události
promluvit. Mezi nimi ovšem
došlo k rozepři, která vyústila
ve strkanici. Hluk uslyšel další bydlící a jal se podívat co se
děje. Na chodbě spatřil sousedy,
jak do sebe strkají a oddělil je od
sebe. Nato se všichni rozešli do
svých domovů,“ popsala Večerníku incident Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Lékařské ošetření naštěstí nepožadovala žádná strana. „Událost
byla postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití,“ dodala Adámková.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

ze soudní síně...

Tady si někdo vyřizoval účty!

Prostějov/mik - Ohnivé probuzení! Minulé pondělí časně
ráno zatím nezjištěný žhář zapálil na parkovišti v Moravské
ulici černého volkswagena. Policie si je jistá, že šlo o úmyslný
čin!
„Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil zatím neznámý
pachatel, který v pondělí třetího března po čtvrté hodině
ráno na parkovišti v Moravské ulici nezjištěným způsobem zapálil vozidlo Volkswagen Golf. Při zahoření došlo
k poškození celého interiéru
vozidla a majiteli vznikla škoda kolem patnácti tisíc korun,“
prozradil Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
O cizím zavinění tak není pochyb, spekuluje se i o možnosti
vyřizování si účtů s majitelem
černého volkswagenu. „Vozi-

Auto v plamenech. Prostějovští hasiči měli minulé
pondělí ráno práci v Moravské ulici. Teď jen aby policie
dopadla žháře. Foto: HZS
Olomouckého kraje
ru vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova, kteří vozidlo během několika minut uhasili.
Náš vyšetřovatel na případu
intenzivně spolupracuje s policisty,“ informovala Vladimíra
Hacsiková, mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

dlo bylo zajištěno a následně
bude provedeno ohledání kriminalistickým technikem se
specializací na požáry,“ přidal
mluvčí krajské policie.
Zásluhou hasičů došlo k ble-skurychlé likvidaci požáru,
který se naštěstí nerozšířil na
vedle stojící auta. „K požá-

U soudu Jan Kubík z Dětkovic vše svedl na alkohol...
zal. Ten jeho chování „ocenil“
půlroční podmínkou.
Říká se, že kočka má devět
životů. Zřejmě je to pravda.
Kotě, které se setkalo s Janem
Kubíkem jich však už má k dispozici maximálně šest. K nepochopitelnému incidentu došlo
začátkem loňského prosince.
„Bylo přibližně půl druhé v noci.
Obžalovaný šel se skupinkou
dalších tří mladíků po náměstí
T. G. Masaryka směrem do
Kravařovy ulice. Když jsme
přijížděli na místo, viděli jsme,

jak bere kočku do rukou, zvedá
ji nad hlavu a hází s ní asi tak tři
metry před sebe. Po dopadu kotě
zůstalo bezvládně ležet na chodníku, obžalovaný se ještě rozběhl a dvakrát do něj kopl. Pak se
nám podařilo zakročit,“ popsal
zasahující strážník.
Zraněné kotě s ulomeným
zubem strážníci odvezli k veterináři, který je ošetřil. Vyšetření přišlo na 950 korun a zaplatil je prostějovský magistrát...
Obžalovaný se u soudu kál a ke
všemu se bezvýhradně přiznal.

„Byli jsme s kamarády popíjet.
Nechápu, proč jsem to s tou kočkou udělal. Možná to bylo proto,
že jsem byl docela dost opilý,“
vypověděl dvacetiletý Jan Kubík, který ovšem nijak neřešil, co
se s kočkou, kterou málem zabil,
dělo dál. Nezaplatil ani za její
ošetření. „Na policii mi řekli, že
mi přijde složenka...,“ reagoval
bezelstně Kubík, proč tak zatím
neučinil.
Prostějovský soud mu za jeho
jednání udělil šestiměsíční
podmínku.

„Kotě jste na veřejném místě
týral a to dosti surovým způsobem. Ve váš prospěch ale hovoří
jak bezvýhradné doznání, tak
i vaše dosavadní beztrestnost,“
odůvodnila druh a výši trestu
soudkyně Ivona Otrubová s tím,
že pokud se obžalovaný během
následujícího roku nedopustí
dalšího trestného činu, bude se
na něj po této lhůtě pohlížet jako
na dosud netrestaného.
Jelikož se obě strany vzdaly
práva na odvolání, rozsudek na
místě nabyl právní moci.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

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

Poškodil
P
šk dil popeláře!
lář !

Trestných činů poškození cizí
věci a pokusu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek 6. března
po šestnácté hodině na Husově
náměstí v Prostějově po rozbití
bočního okénka u spolujezdce
vnikl do zaparkovaného popelářského vozidla. Pachatel
poškodil ovládací panel vozu,
následně byl vyrušen řidičem
a utekl dveřmi spolujezdce,
aniž by něco odcizil. Celkově
způsobil škodu kolem sedmi
tisíc korun.

Řídil i přes zákaz

Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je podezřelý
devětadvacetiletý muž z Prostějova, který byl předminulou
neděli 2. března po desáté hodině v obci Bílovice kontrolován
jako řidič osobního vozidla. Na
základě šetření bylo zjištěno, že
muž má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel do
února 2015. Podezřelý byl zadržen a předveden k výslechu.

Straka u dopravce

Neznámý pachatel se v přesně nezjištěnou dobu vloupal
po překonání dvoumetrového
betonového oplocení do prostějovské provozovny v Kojetínské ulici. Z objektu následně odcizil převodovku a sací potrubí
k nákladnímu vozidlu Iveco.
Dále odcizil dvaadvacet hliníkových nášlapnic. Celkově tak
majiteli způsobil škodu kolem
77 500 korun.

Přes dvě promile

Opilý mladík mrštil kotětem, a pak do něj kopal
Prostějov/mls - Tohle fakt hlava nebere. Proč si někteří lidé
stále častěji slepě vybíjí svoji
agresivitu na bezbranných
tvorech? Na to asi neexistuje
ani trochu rozumné vysvětlení... Jeden takový případ
řešil v úterý minulého týdne
Okresní soud v Prostějově,
před nímž stanul dvacetiletý,
nezaměstnaný muž Jan Kubík. Ten týral malé kotě přímo
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově! Proč tak činil,
ovšem soudu objasnit nedoká-

ČERNÁ KRONIKA

PETR NOVÁK

MILADA NAVRÁTILOVÁ

STANISLAV NOVOTNÝ

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu a plavé
blond vlasy.

se narodil 16. ledna 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. ledna 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 52 let, měří okolo 187
centimetrů, má hubenou postavu
a hnědé oči.

Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý jednašedesátiletý muž
z Prostějovska, který byl ve
středu 5. března po dvacáté hodině kontrolován ve Vrahovické ulici jako řidič vozidla Škoda
Favorit. U muže byla provedena dechová zkouška, která
byla pozitivní s výsledkem 2,15
promile alkoholu v dechu. Podezřelému byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.

Naftový upír

Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý 4. na středu
5. března v obci Buková vnikl
do areálu zemědělské farmy.
V objektu z kolového přepravníku odcizil z nádrže 373
litrů motorové nafty a z nádrže
malého nakladače pětadvacet
litrů nafty. Celkově tak způsobil
družstvu škodu přes třináct a půl
tisíce korun.

Přišla o pět tisíc...

Trestného činu podvodu se dopustil neznámý pachatel, který
minulé pondělí 3. března odpoledne v Dobromilicích uvedl
v omyl jednašedesátiletou ženu,
které sdělil, že veze dřevo jejímu bratrovi, který není doma,
a požadoval po ní finanční obnos kolem čtyř
y tisíc osmiset korun. Žena mu dala pětitisícovou
bankovku, kdy jí muž uvedl, že
si zajde do obchodu rozměnit,
aby jí mohl vrátit dvěstě korun.
Pachatel se již nevrátil a k dodání dřeva také nedošlo.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
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PES VLEZL DO PŘEHRADY ZABIL SEBE I KAMARÁDA. BYL OPILÝ

A ZEZELENAL...
Lidem vadí špína v nádrži

Na břehu. „Co to je za humus?“ Zděšení pohltilo všechny
občany, kteří se v posledních dnech prošli kolem plumlovské
přehrady a viděli ve vodě nespecifikované skvrny. Podle Povodí
Moravy výskyt zelených řas souvisí s časným nástupem jara a v
krátké době by měly vymizet. Opravdu? Foto: Michal Kadlec

Podrobnosti k situaci
v plumlovské přehradě
najdete na straně 8!

Policie odtajnila příčiny nehody u Ohrozimi

Olomouc, Prostějov/mls - Mohli si za
to sami. Ať je jejich zbytečná smrt obrovským varováním pro všechny další
mladé „střelce“. Takto by se daly shrnout nejčastější reakce čtenářů internetového portálu www.vecernikpv.cz po
zveřejnění příčin tragické nehody, k níž
došlo v polovině ledna letošního roku
mezi Vícovem a Ohrozimí. Ta si s sebou
vzala dva mladé životy, třetí pasažér
přežil jen se štěstím...
To, o čem se po Prostějovsku otevřeně
mluvilo, policie nyní potvrdila. Příčinou
nešťastné bouračky, která vzbudila po regionu hodně vzruchu, byl alkohol. Její devatenáctiletý viník David Hunka na místě
zemřel, smrt potkala i jeho šestadvacetiletého kamaráda Martina Petržílka, kterému
Alfa Romeo nacházející se ve špatném
technickém stavu patřila. Třetí mladík byl
okamžitě převezen do nemocnice a jako
zázrakem celou událost přežil.
„Viníkem byl jednoznačně řidič auta,
přičemž na nehodě se podepsala souhra
několika faktorů. Řidič byl pod vlivem alkoholu, naměřeno u něj bylo přesně 1,96
promile. Roli sehrála i rychlost vozidla
a jeho technický stav,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že
dle zákona bude kvůli smrti viníka případ
brzy odložen.

O příčinách nehody se dlouhodobě spekulovalo. Jejich zveřejnění se pak neobešlo
bez reakcí. „Je mi líto rodiny i přátel, ale
bohužel kluci si za to mohli sami. S 1,9
promile bych měl problém sednout do
auta, natož se tak rozjet a jet někam. Byla
chyba spolujezdců, že toto dopustili a že
vůbec sedali s řidičem do auta. Nepřeji
nikomu smrt, ani těmto klukům, ale buďme rádi, že nesejmuli někoho z nás, nebo
naše blízké. Co kdyby tam náhodou v tu
dobu někdo jel a odnesl to kvůli tomu, že
byli nezodpovědní? Já bych tedy nechtěl,
aby někdo srazil třeba mé rodiče, ať už
střízlivý, natož tak opilý. Byli dospělí,
tudíž by měli mít rozum a měli vědět, že
s alkoholem v krvi se neřídí. Bohužel za to
zaplatili tu největší možnou daň,“ napsal
do naší diskuse na webu www.vecernikpv.
cz čtenář vystupující pod zkratkou LL.
A podobně se k němu od úterý minulého týdne přidávali další.... "Myslím si,
že na to doplatili dost. Nikdo neví, co to
je za muka pro celou rodinu, pro kamaráda co přežil a pro další přátelé, kterým
odešel člověk, co pro ně byl jako bratr.
Trochu se zamyslete než něco napíšete.
Jak říkám, za svoji hloupost zaplatili životem. Ale takovou smrt v takovém věku
si nezaslouží nikdo," umirňovala některé
přespříliš kritické a odsuzují názory přispěvatelka Tereza.

Viníci i oběti. Při tragické nehodě u Ohrozimi zemřeli David Hunka ( 19) a Martin
Petržílek ( 26).
Koláž Večerníku
Do redakce Večerníku se ozval i otec
Davida Hunky, který automobil řídil.
Veškeré negativní reakce čtenářů i lidí
ve Ptení a okolí, kde rodina žije, jej velice mrzí. „Syn byl slušně vychovaný,
nebyly s ním žádné větší patálie a určitě si nic takového nezasloužil, stejně
jako jeho kamarád. Zaplatil za jednu
chybu...,“ nechal se slyšet se žádostí
o pochopení Hunka starší. Přestože
uvažoval o větší reakci pro veřejnost,
nakonec se k vyjádření neodhodlal a do
uzávěrky tohoto vydání se Večerníku
již neozval.

ŽÁDÁTE O MĚSTSKÝ BYT? POČKÁTE SI V PRŮMĚRU PĚT AŽ ŠEST LET!
„Bytová komise není schopna uspokojit v krátké době všechny žádosti,“ konstatuje Jiří Pospíšil

Prostějov/mik
Ze statistických čísel Domovní
správy navíc vyplývá, že v současnosti magistrát disponuje už
pouze 1 172 městskými byty.
Přitom ještě v roce 2007 město
vlastnilo 1 856 bytů. Proč ten
značný úbytek? „Od devadesátých let minulého století byla
dlouhodobou koncepcí města
privatizace bytového fondu.
I v posledních volebních obdobích převládal názor, že nejlépe
se o bytové domy postarají přímo
jejich majitelé prostřednictvím
bytových družstev a sdružení
vlastníků. Že je tato cesta správná, potvrzují v drtivé většině rekonstruovaná panelová sídliště,
kterými se Prostějov ve srovnání

s ostatními městy může chlubit.
Prostě, těmi nejlepšími hospodáři
jsou soukromí vlastníci. Město
z hlediska bytového hospodářství
plní významnou roli zejména
v sociální oblasti,“ vysvětluje
současnou koncepci bytové politiky magistrátu Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Jak již bylo zmíněno, v pořadníku žádostí o městský byt je nyní
celkem 666 občanů. To je hodně
vysoké číslo. „Bytová komise
není schopna uspokojit v krátké
době všechny tyto žádosti. Na
druhou stranu je nabídka na trhu
bytů dostatečně široká, a to za obdobných finančních podmínek,
které by nabídlo město. V případě domů s pečovatelskou služ-

návrh na pronájem bytu radě
města, která má konečné slovo
při schvalování a následnému
přidělení,“ vysvětluje systém
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově. Jak
ale vzápětí dodal, pohyb s přidělovanými byty přece jen v Prostějově je. „Opticky to vypadá,
že se pořadník nehne, ale každý
rok někdo ukončí pronájem,
a my ten byt okamžitě přidělíme. Například vloni jsme uspokojili třiadevadesát žadatelů,
takže od tohoto počtu odvozuji,
že na byt se v Prostějově čeká
v průměru pět až šest let,“ řekl
Večerníku šéf Domovní správy.
V poslední době město začalo preferovat nový systém
a nabízet zájemcům volné
byty s tím, že si je sami opraví

Miroslav Pišťák: hasiči je tahali Z BAHNA!
Prostějov/mik - A je to tady!
Letos oslaví už pětasedmdesáté narozeniny, ale do důchodu
rozhodně nemíní odejít! Večerník se jako první dozvěděl, že
stávající primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák se rozhodl kandidovat do
zastupitelstva i pro příští volební období!
Už několik měsíců se o tom v řadách sociálních demokratů horečně
diskutuje. Pokud by se Miroslav
Pišťák rozhodl s komunální politikou „seknout“, těžko by se za
něho hledala náhrada. Pod jeho velením se totiž městu daří náramně,

o čemž svědčí dlouholeté výborné
ekonomické výsledky. „Dlouho,
velmi dlouho jsem o tom přemýšlel
a netušil, zda ČSSD bude mít vůbec ještě zájem o mé služby. Nakonec jsem se rozhodl přijmout
místo na kandidátce své strany pro
komunální volby. Odmítám ale
v tuto chvíli tvrdit, že budu lídrem a
tedy obhajovat křeslo primátora. To
záleží na vůli sociální demokracie,“
poznamenal exkluzivně pro Večerník Miroslav Pišťák.
My ovšem víme, že jeho postavení na čele kandidátní listiny momentálně vládnoucí strany je více
než jistá...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

Prostějov/mik - Holky, vy
jste se copak zbláznily?! Tři
dvanáctileté holčiny se předminulou sobotu rozhodly
prozkoumat hromady mazlavého bahna, které pár dní
předtím vytěžili dělníci ze dna
mlýnského náhonu. A v tu
ránu dívky zapadly až po pás!
„Nezletilá děvčata si zvolila
k hraní dosti nevhodné místo.
V sobotu prvního března v dopoledních hodinách byla na
žádost policisty z operačního
střediska vyslána hlídka do
Šmeralovy ulice, kde měly být
v bahně uvězněny tři dívky.
Strážníci v uvedené lokalitě
zjistili hromadu bahna vytěženého z řečiště mlýnského náhonu, do něhož slečny zapadly
až po pás a nemohly se samy
dostat ven. Hasiči je vytáhli,
poté dítka ve věku od dvanácti
do třinácti let skončila v rukou
rodičů,“ popsala Večerníku akci
z předminulého víkendu Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

a vynaložené náklady se jim
pak odečtou z nájmu. „Tento
systém se osvědčil jen částečně,
některé byty se pronajaly, další
na své nové pronajímatele teprve
čekají. I to nasvědčuje tomu, že
dostupných bytů je v Prostějově dostatek,“ myslí si opět Jiří
Pospíšil. „Není ale pravdou, že
město upřednostňuje pronájem
na opravy na vlastní náklady.
Toto se týká pouze vytypovaných bytů, které jsou k tomuto
účelu vhodné. Myslím si, že to
poskytuje možnost řešení bytové
situace některých zájemců a je to
pouze doplňkem klasického systému přidělování bytů,“ připomíná Vladimír Průša.
Volných městských bytů je
v Prostějově žalostně málo
a podobně neradostná situ-
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Toto není řešení. V posledních letech nabízí město zájemcům byty,
které si opraví na vlastní náklady a vynaložené peníze si pak „odbydlí“. Jenomže tento systém neřeší celkovou bytovou problematiku
v Prostějově.
Foto: archiv Večerníku
bou je situace složitější, žádostí internetu, nebo projít inzeráty
je mnoho, ale míst málo. Souvisí v místních médiích,“ poradil
to s absentující státní podpo- všem lidem bez přístřeší první
rou výstavby takových zařízení náměstek primátora.
v minulých letech,“ konstatuje Není tudíž ovšem divu, že
Pospíšil a na otázku Večerníku, existuje sáhodlouhý pořadzda svízelnou bytovou situaci ník, který se dopředu zrovna
nehodlá město řešit vlastní vý- dvakrát „nehýbe“. „Žadateli
stavbou, odpověděl zamítavě. zapsanému v pořadníku jsou
„Jak jsem řekl, nájemních bytů přiděleny body za jednotlivá
je na volném trhu dostatek, na- kritéria podle schváleného bobídka převyšuje poptávku, proto dového systému a na základě
o výstavbě bytových domů ne- získaného počtu bodů je umísuvažujeme. Pokud člověk chce, těn v pořadníku. V případě uvoltak dnes může bydlet ze dne na nění bytu je volná nemovitost
den! Stačí oslovit některou z re- nabízena žadatelům dle vytvoalitních kanceláří, zapátrat na řeného pořadí. Poté je předložen
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Jestliže nemáte to štěstí, že vlastníte svůj byt či
rodinný domek, nebo že vám kapsy přetékají penězi, pak to s bydlením rozhodně nemáte
jednoduché. Ke konci roku 2013 bylo v takzvané bytové nouzi hned 666 Prostějovanů. Tento
počet lidí zažádal magistrát či Domovní správu
o přidělení městského bytu či bytu v domě s pečovatelskou službou. Neoblíbený pořadník čítá
dnes 425 žadatelů o běžné byty, dalších 241
osob, převážně seniorského věku, se marně domáhá sociální výpomoci. Jak Večerníku přiznal
jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír
Průša, běžný smrtelník čeká na přidělení městského bytu v průměru pět až šest let!

2013

ace je u seniorů, kteří žádají
magistrát o možnost bydlet
v domě s pečovatelskou službou. Radnice nemůže vyhovět
241 žadatelům, navíc radní vůbec neuvažují o výstavbě vlastního domu s těmito sociálními
službami. „Jak jsem zmínil, dotační politika státu v této oblasti
nebyla prioritou. Jsem ale zastáncem toho, abychom se na podporu státu nespoléhali a v nejbližší
době připravili investiční záměr
výstavby alespoň jednoho takového zařízení. Stejně tak jsem
již deklaroval podporu projektů
zařízení pro seniory i na komerční bázi, které připravuje několik
privátních investorů,“ nabídl
alespoň trochu optimismu do budoucna první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

ZEMAN
v Prostějově nepřekvapil...

Pomalu vpřed! Hasiči si dali záležet, aby tři dívky vytáhli z bahenní pasti v pořádku.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Hasiči odvedli skvělou práci,
byť se s podobným případem
dlouho nesetkali. „Ve vybagrované hromadě hlíny byly zapadlé tři malé nešťastnice. Hasiči si
pomocí nastavovacích žebříků
připravili přístupovou cestu
a pak rýči i polními lopatkami
dívky obryli, vytáhli a dopravili

na pevnou zem. Tam už na ně
čekala městská policie a maminka dvou z nich, kterým je
hasiči předali. Na závěr také našli všechny boty, které v bahně
zůstaly,“ okomentovala zásah
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Ach, ty prokleté schody! Pohyb dělal prezidentu Miloši Zemanovi viditelně problémy i v našem městě. Jakmile ale za pomoci ochranky zdolal
schodiště, radostně mával Prostějovanům…
2x foto: Michal Kadlec
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Barometr

Číslo týdne

666

+

P
Past
na výtržníky.
ý ž ík P
Prostějovští
ěj š radní konečně zareagovali na stále početnější
Vyřizovástížnosti obyvatel Olomoucké ulice na
ní účtů? Do
výtržníky a vandaly, kteří v noci při
prostějovských
cestě z diskotéky v „Moravě“
ulic se vrací fenomén
nedají lidem spát. Počítá
vypalování osobních vozise se stálými hlídkami
del. Minulé pondělí ráno zatím
strážníků a tvrdýneznámý žhář zapálil v Moravské
mi zásahy.
ulici černého Volkswagena Golf. PřípaPomůže
du se ujala prostějovská kriminálka.
to?
Chtěl si takto někdo srovnávat účty?

Tři šestky, to není početní
rébus, ale celkový současný počet žadatelů o městský
byt v Prostějově. Pořadník
je tak dosti obsáhlý, přitom
volných bytů je zoufale
málo. Pokud tedy chcete
bydlet, raději dejte přednost
hypotéce a kupte si vlastní
byt nebo si postavte domek...

-

Osobnost týdne
MILOŠ ZEMAN
Do Prostějova zavítal na předem
avizovanou návštěvu prezident
republiky Miloš Zeman. Po diskuzi s občany v Kulturním klubu
Duha zamířil i na radnici, kde se
setkal s představiteli města, policisty
a vojáky. Pan prezident byl OK, žádná viróza hlášena nebyla!

Výrok týdne
„PROČ JE V
PROSTĚJOVĚ?
PROČ NENÍ NA KRYMU
A NEBOJUJE PROTI
RUSÁKŮM?“
Podsaditý muž s šedivými
vlasy se na to chtěl prezidenta
Zemana zeptat osobně, pak ale
znechuceně zamířil do hospody
v centru města

JAK JSEM SE STAL „NÝMANDEM A PUČISTOU“, A JAK JSEM NA TO BYL HRDÝ...
Přestože již máme takřka třeskuté jaro, dovolím si vrátit se k době
těsně po zimní olympiádě v Soči
a následnému odstoupení hokejového trenéra Hadamczika. Ve
svém abdikačním projevu uvedl, že
všichni novináři, kteří ho kritizovali,
jsou „nýmandi a pučisté“. Jelikož
i já jsem ho asi před měsícem na
tomto místě kritizoval, jsem i já „nýmand a pučista“.
Dodávám však, že jsem na to hrdý...

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš
Neschopnost, schovávání se za
hráče a hlavně odmítání nést
zodpovědnost za své chyby,
a pak smést ze stolu oprávněnou
kritiku, kopat okolo sebe, to umí
jen ubožák. V době, kdy tato
analýza vychází, jsem již četl
několik vyjádření hráčů, že byli
vlastně bez trenéra, čímž mně
osobně jich je líto. Jako patriotovi je mi líto hlavně „našeho“
Prostějovana Lukáše Krajíčka
a moc mu přeji, aby na reprezen-

fejeton
Petra Hežová
Zatímco jiní se
nemohou dočkat zahájení
plesové sezóny,
v průběhu které vystřídají
hned několik
večerních rób a tanečních
bot v různých barvách, mě
nechává takovéto veselí naprosto chladnou. Hlavně
proto, že mé taneční dovednosti jsou naprosto minimální, a tak v průběhu mé produkce často nejde poznat,
jestli už tančím nebo se rozcvičuji na hod diskem.
Ale když už se k nějaké té plesové kratochvíli přemluvím,
ze sálu mě před vyhlášením
tomboly nikdo nedostane.

taci nezanevřel, a získal s ní ještě
nějakou medaili.
A teď již směrem do našich luhů
a hájů, kde by sebereflexe také
mnohdy neškodila, a to i v jiných
než sportovních oblastech a na
nejrůznějších postech. Protože již
zmiňované jaro má tedy velmi
slibně našlápnuto, zaujala mne
velikonoční aktivita, takzvaný
„Velikonoční strom života“. Prostějovské náměstí T. G. Masaryka má být po dobu těchto
svátků „osazeno“ stromečky,
o jejichž velikonoční výzdobu

se postarají žáci prostějovských
škol. Ano, nápad není původní,
je inspirován odjinud, já o něm
dokonce věděl již tři roky, ale
byl jsem zavázán mlčením, až se
dohodne, zda bude realizován
i u nás. Tvrdím, že je to nápad
dobrý, náměstí okrášlí, a bude
také podpořena soutěživost dětí.
Mám však jednu a to zcela zásadní obavu, zda nazdobené stromečky „přežijí“ celou dobu velikonoční, neboť mám pocit, že poslední
dobou „gaunerství“ určitých částí
obyvatelstva v našem městě stoupá. Vzhledem k tomu, že majetek movitý či nemovitý je ničen
běžně, slušný občan může být
zmlácen za bílého dne kdejakým
živlem, tak vcelku křehký stromeček se může stát obětí vandalství
velmi snadno. Ptám se raději už
teď dopředu, jakým způsobem
budou stromečky zabezpečeny,
v případě zničení by mi osobně
bylo líto právě a především těch
snaživých dětí, které jsou jistě již
teď nápadem nadšené. Tak k nám
přijede Iveta. Míním tedy zpěvač-

Výhra v tombole
Ne, že bych někdy vyhrála
něco opravdu hodnotného,
většinou jde o igelitku plnou
propisek, kšiltovku nebo tričko s logem pojišťovací společnosti. Skutečným vrcholem
mé tombolové mánie byl můj
vlastně maturitní ples, kde
jsem se stala šťastnou výherkyní padesátikilového balení
krmiva pro psy. Ještě teď vidím ty blažené obličeje psích
obyvatel nedalekého útulku,
kteří mě a především ten pytel jídla nadšeně vítali, když
jsem jim nečekanou výhru
věnovala.
Tento rok jsem ale cítila
v kostech, že to bude pro mě
v tombolových výhrách rok
přelomový. S přáteli jsme se
vypravili na prestižní ples,
který kromě skvělé zábavy

sliboval bohatou tombolu,
a já jsem se už týdny před zahájením plesu v duchu viděla, jak se odtamtud slavnostně nesu s plazmovou televizí,
novým mobilem nebo poukazem na zahraniční zájezd.
Onen osudný večer jsem se
obklopila haldou očíslovaných lístečků tomboly, a napjatě čekala na svou vítěznou
chvilku. A ta přišla v plné
parádě. Vyhrála jsem hlavní
cenu, kterou byla vlečka exkluzivního hnojiva ze sloního
trusu, speciálně vytuněného
chobotnatci místní ZOO!
Tváří v tvář té hromadě štěstí jsem si svatosvatě slíbila,
že si s tombolou a plesy dám
na nějaký ten čas pokoj. Alespoň, dokud mi to exkluzivní
hnojivo nedojde...

ku Ivetu Bartošovou a její koncert,
překvapivě ve Společenském
domě (ještěže ho stále máme,
že?), se uskuteční již v dubnu.
Jsem příslušníkem generace, která
Ivetu zažila na začátku a při vrcholu kariéry, a protože jsem navíc
i heterosexuál, tak se klidně přiznávám i k tomu, že se mi líbila
i jako žena. Používám sice minulý čas, ale jsem rád, že má Iveta
zase teď našlápnuto k comebacku. Jen se obávám, aby ti pánové
co se okolo ní motají, mám na
mysli tři krále Rychtáře, Macuru
a pseudohraběte Martucciho, její
návrat nezhatili a nestáhli ji zase
k práškům, alkoholu a podobně.
Prostějované si cestu do Společenského domu na její koncert
jistě najdou, nebudu tady řešit,
zda to bude u někoho z fandovství, ze zvědavosti nebo ze
škodolibosti, ale hlavně chci
věřit, že dorazí sama Iveta,
a že koncert nebude zrušen, takové fiasko bych nepřál ani jí
a ani svým spoluobčanům.
Asi nepřekvapí, že se na tomto

místě chci vyjádřit k dvojrozhovoru s bývalým prostějovským funkcionářem panem Šišmou. Některé
odstavce mne totiž pobavily,
některé mi relativně doplnily historická místní fakta a některé mne
i nadzvedly ze židle, ale na druhé
straně mne bohužel nepřekvapily.
Opět ukázaly, jak křehká je naše
demokracie, a že až budeme
slavit v listopadu pětadvacet let
od pádu celého totalitního režimu, dočkáme se zřejmě v tisku
ještě více agresívních výpadů od
bývalých komunistických funkcionářů, kterým je, stejně jako
všem komunistům, popřáváno
stále více sluchu. Ve volbách
získávají pravidelně vysoká procenta a ti, kteří tehdy chtěli něco
změnit, jsou buď v ústraní, nebo
semleti současným systémem,
kdy se do popředí dostali bohužel také ti, co na náměstích nestáli, klíči necinkali, ale v zákrytu
a v závětří v tichu kradli, hrabali,
sbírali kompromitující materiály
na druhé, a dnes jsou pány. Vážím
si všech těch slušných, kteří to

sokol
ím okem ...

Už to zase začíná
Běžného občana asi nemusí
zajímat, zda nám v České republice vládne pravice nebo
levice. Důležité pro něj je, zda
to, co vláda dělá, je prospěšné
pro jeho život nebo ne. O tom,
zda současná koalice babišovců
a sociálních demokratů je taková či maková se vedou nejen
akademické spory. Vicepremiér
Babiš říká, že ve vládě brání
levicovým řešením. Už první
kroky některých jeho ministrů,
ale svědčí o opaku...

Chvála konkurence
Na Dobře to je vidět třeba na
železnici. Minulé vlády - pravicové i Zemanovská - začaly

na dráze dělat revoluční změnu. Pustily na první tratě více
dopravních společností, aby
se popraly o každého cestujícího. I my v Prostějově jsme
měli výhodu z toho, že první
„experimentální“ trať, na níž
už nejezdí jen České dráhy,
vedla přes náš kraj, protože
se jí stalo spojení Praha-Olomouc-Ostrava. Najednou šly
ceny jízdenek dolů, cestující
dostal zadarmo pití či noviny.
I takový kolos jako jsou České
dráhy, se začal chovat pružně
a podle mých osobních cestovatelských zkušeností ho tlak
ostatních dopravců dokonce
dostal do stavu, kdy nám poskytoval nejlepší služby. A pak,
že konkurence nefunguje!

Konstelace
hvězd Prostějova
Nejbližší dny budou velkou prověrkou vašich fyzických i psychic-

Agentura

Berani - 20.3. až 18.4. Zapomeňte už konečně na
starou zášť. Jestli vám někdo v minulosti ublížil,
právě teď nadešel čas odpustit mu. Uvidíte, že rázem se pročistí vaše duše, a budete mít okamžitě
náladu na spřádání odvážných plánů.
Býci - 19.4. až 19.5. Nikdo není dokonalý, tedy ani
vy ne. Proto si nemusíte dělat hlavu, že v následujících dnech pokazíte některé nadějně rozjeté záležitosti, zejména ty obchodní. Kdo si počká, ten se
dočká. A to bude platit i pro vás.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Tento týden vás přepadne
jarní únava. Nebudete mít na nic náladu, a to se výrazně odrazí ve vašich pracovních výsledcích. Využijte známosti s lékařem a hoďte se marod. Jinak se
dostanete do konfliktu se šéfem.
Raci - 20.6. až 21.7. Vy budete mít naprosto skvělý
týden, na co sáhnete, to vám rozkvete pod rukama. Je docela možné, že nezměrné štěstí využijete
i v lásce, po které tolik toužíte. Nebuďte upejpaví
a vyznejte svému protějšku své city.
Lvi - 22.7. až 21.8. Okolo vás se točí strašná spousta peněz, stačí jen natáhnout ruku a máte vystaráno.
Musíte si dát ale úzkostlivý pozor, aby vás přes tu
nataženou dlaň někdo neklepnul. Zejména závistivci, kteří vám absolutně nefandí.
Panny - 22.8. až 21.9. Ve vašem partnerském vztahu to pořádně zaskřípe, ale nelekejte se toho. Budete
to právě vy, kdo se bude snažit o zlepšení klimatu
mezi vámi dvěma, a určitě naleznete nějakou cestu,
jak toho úspěšně dosáhnout.

Tak to se v listopadových komunálních volbách máme na co
těšit! Budou nám v Prostějově
vládnout sociální či občanští
demokraté, lidovci, komunisté
nebo někdo z „topky“ či Babišovo hnutí ANO? Zapomeňte!
Jak totiž Agentura Hóser zjistila, do zastupitelstva města budou na podzim kandidovat dvě
nová prostějovská hnutí - holé
lebky ze Skinheads 2014 a také
Romové z Husova náměstí,
kteří minulý týden založili nové
politické seskupení Romulka!
A podle aktuálního a exkluzivního průzkumu volebních
preferencí momentálně vítězí
právě hnutí Skinheads před
KSČM a Romulkou! „Jestli je
váš průzkum důvěryhodný, pak
se ptám, kam to spějeme? Copak
tyto dvě strany mohou nabídnout občanům lepší budoucnost než sociální demokracie?
A dovedete si představit, že by
zástupci těchto dvou rasisticky
smýšlejících hnutí zasedli společně v zastupitelstvu? Vždyť to
by byly rvačky na denním pořád-

kých sil. Prostějované se dostanou do hodně zásadních rozporů v
zaměstnání, sportovně založení jedinci budou zase podrobeni obrovské zátěži. Tento týden si nikdo neodpočine.

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Pozor na kapsáře, kterými
se to tento týden bude okolo vás jenom hemžit. Je
zbytečné, abyste chodili po ulicích s plnými peněženkami. Jakoukoliv platbu nechte na partnerovi,
ten je rozhodně ostražitější.
Štíři - 22.10. až 20.11. Budete v následujících
dnech postaveni před těžkou volbu. Buď si vyberete
trnitější cestu za zbohatnutím, nebo tu jednoduchou.
V tom druhém případě ale musíte počítat s tím, že
budete stát na samé hraně zákona.
Střelci - 21.11.až 20.12. Pořádně se obujte do plnění svých předsevzetí. Nyní k tomu budete mít
obrovskou příležitost, protože se vám podaří získat vlivného a navíc šikovného pomocníka. První
úspěch se dostaví o víkendu, budete spokojeni.
Kozorohové – 21.12. až 19.1. Jste příliš zbrklí,
zklidněte své tempo, nebo si ublížíte. Řiďte se po
celý týden heslem, že měřit se má dvakrát a řezat
pouze jednou. Pokud se přece jen dostanete před
okamžité dilema, zvolte zlatou střední cestu.
Vodnáři – 20.1. až 18.2. Nekupujte si levné věci,
které vám vydrží jen pár týdnů. Věřte, že výrazně
ušetříte, když si pořídíte kvalitní věc v dražším obchodě. V tomto týdnu vás čeká nákup dárku pro
milovanou osobu, tak ho nehledejte u Vietnamců!
Ryby - 19.2. až 19.3. V nedávné době vás někdo
pořádně doběhl, a nyní přichází čas vyřídit si s ním
účty. Máte dostatek důvtipu, abyste vymysleli originální pomstu, která sice bude bolet, ale nepůjde
o žádný krvavý masakr. Tak do toho!

tehdy v listopadu mysleli dobře,
a z těch druhých mi je, velmi
slušně řečeno, smutno. Pokud
se právě těchto lidí nezbavíme
už teď na podzim v blížících se
komunálních volbách (ty evropské jsou prostě o ničem), tak se
nám může stát, že čtvrtstoletí od
listopadu oslavíme jen s pláčem,
a kopne si do nás kdejaký komunista ať aktivní, či důchodový,
toho bych se vážně dožít nechtěl.
P. S.: V době, kdy jsem odevzdával
tuto analýzu, tak na Krymu „báťuška“ Putin chrastil zbraněmi,
„strýček“ Obama mu vyhrožoval sankcemi a vyloučením z G8
a členové, jako obvykle nejednotné, Evropské unie vydávali zmatená prohlášení k celkové situaci.
Řeknu vám, nemám z toho dobrý
pocit, vidím zvyšování cen ropných surovin a následně dalších
komodit. Nerad bych použil termín válka, ale v každém případě
problémy, které se nám dnes zdají
nebetyčné, mohou být zítra úplně
minimální oproti tomu, co se děje
dvě hodiny letu od nás...

Rychlý konec dobrého plánu
Naplánováno bylo, že v následujících letech přibudou další dálkové
tratě s více dopravci. Jenže teď
přišel babišovský ministr dopravy
a podle informací jednoho z celostátních deníků plán na otevření
dalších tratí pro konkurenci zrušil.
To není pravicové, ale bohužel je
to hlavně velmi nevýhodné pro
nás - cestující. Výmluvy, že není
připravený systém, jsou liché.
Kdo občas jezdíte přes Olomouc
vlakem do Ostravy nebo do Prahy,
víte, že je určitě co zlepšovat (třeba
společnou jízdenku pro všechny
dopravce), ale jeden dopravce
bude vždy horší než více. Ano,
chce to konkurenci! Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

Skinheadi i Romulka jdou do voleb!
ku, to by nezklidnil ani kolega
Augustu z KSČM,“ zhrozil se po
naší zprávě primátor Prostějova
Miroslav Nakaseseděl. Výsledky aktuálního předvolebního
průzkumu zvedly ze židle i lídra
občanských demokratů. „Tak
buď si teď budeme muset všichni vyholit hlavy, nebo začneme
dělat po městě binec a každého
desátého v měsíci si půjdeme
na poštu pro sociální dávky,“
krčí rameny Petr Málozkusil.
O tom, že obě zmíněná nová
hnutí před volbami opravdu
zbrojí a účast v zastupitelstvu
města Prostějova berou jako
hotovou věc, svědčí i vyjádření jejich šéfů, které se podařilo
Agentuře Hóser exkluzivně
získat. „Chceme nabídnout občanům několik alternativ, které
jsou podle nás výhodné. Jednak
zavedeme jednotné účesy pro
všechny muže i ženy s trvalým
pobytem v Prostějově, jednak
je všechny natřeme na bílo! Je
to možná prvek rasismu, ovšem
alespoň mezi námi nebudou
žádné rozdíly a tím i důvod k fy-

zickému napadání členů našich
menšinových komunit,“ prozradil něco ze svých budoucích
plánů Alfréd Plešatec, vůdce
hutí Skinheads 2014. Jako silná
opozice proti náckům chce vystupovat početně menší politické
seskupení Romulka. „Nenecháme to dojít tak daleko, že nám
tady bude vládnout primátor
s holou lebkou a s baseballovou
pálkou v ruce. Náš volební program bude jednoduchý a všem
srozumitelný. Ve městě bude
povoleno krást, loupit a přepadat, přičemž dalším důležitým
krokem naší strany v případě volebního vítězství bude rozpuštění
městské policie a přestěhování
té státní za hranice Prostějova.
Já myslím, že fanoušků a voličů
s tímto získáme bezpočet,“ zatvářil se velice optimisticky Jožo
Všechnočórknul.
Není třeba zdůrazňovat, že
Agentura Hóser bude vývoj
volebních preferencí sledovat
a občany Prostějova průběžně
informovat.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
podnětů a příspěvků jsme
tentokrát vybrali čtveřici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Mohou si za to sami!

Když jsem si přečetla článek na
webových stránkách Večerníku,
ve kterém policie uvedla okolnosti tragédie u Ohrozimi
z 12. ledna, polilo mě horko.
Tak při smrtelné autonehodě
hrál hlavní roli alkohol! Nebudu
hrát teď chytrou, ale víceméně
jsem to čekala. Je mi strašně líto
životů dvou mladých kluků a do
poslední chvíle jsem věřila, že do
stromu narazili s autem zásluhou
nějaké technické závady, nebo že
jim do cesty vběhla srnka a řidič
strhnul řízení. To, že měl mladý
chlapec za volantem v krvi skoro dvě promile, je hrozné, a ať
se prosím tato skutečnost stane
mementem a varováním pro
všechny. Sice některé komentáře
pod článkem od rádoby chytrých
lidí jsou vulgární a nemístné, ale
pravdu mají ti, že za tragédii si
mohou sami. Stejně jako všichni, kteří si myslí, že v takovém
stavu může sednout za volant,
a pak způsobí neštěstí sobě nebo
jiným...
Magda Otáhalová, Prostějov

Skinheady
nebrat, ale…

Když jsem si přečetl článek
na titulní straně z minulého
Večerníku, ve kterém popisujete napadení mladého Roma
skinheady, přiznám se, že moje
první reakce byla - konečně,
že se začíná něco dít! Jenomže
pak jsem se zděsil sám ze svého
úsudku. Jistě, už několik měsíců
slušní Prostějované volají po
tom, aby někdo zakročil proti cikánům, kteří toto město začínají
terorizovat, přepadat důchodce, tyranizovat a okrádat „bílé“
mladé lidi, loupit a dělat výtržnosti. Jenomže každý normální
člověk toto vyžaduje po policii!
A kde je policie? Odpovím
jednoduše, strážci zákona nad
drobnými i více závažnějšími
trestnými činy Romů přivírají
oči, protože řešit jejich krádeže
či dokonce loupeže považují za
zbytečné. Vždyť co by si dělali
zle! Pak ať se nikdo nediví, že
míra trpělivosti a snášenlivosti
u většinové komunity občanů
přeteče, a že se někdo snaží vzít
spravedlnost do svých rukou. Já
osobně skinheady nemusím, ale
pokud v tomto městě není jiná
páka, jak udělat něco s tímto problémem, pak ať se o to postarají
samotní občané!
R. K., Prostějov

Co tak domobranu?

Mlácením Romů, a ještě k tomu
dětí, se naprosto nic nevyřeší. Proč
si holé lebky vybrali čtrnáctiletého
kluka a nezašli udělat pořádek na
Husovo náměstí nebo do Tylovy
ulice, odkud se rekrutují ti největší snědí kriminálníci? To už je
lepší vytvořit městskou domobranu, jako to před rokem udělali
v Dobromilicích.Aje klid!
Alena Maráková, Prostějov

Na špatnou adresu

Co se týká napadení čtrnáctiletého Roma, mám k tomu jedinou
poznámku. Mě osobně všichni
znají, že jsem vysazený proti cikánům, a je mi úplně jedno, že
mě nazývají rasistou. Jenomže
v tomto případě útok skinheadů
padnul na špatnou adresu. Toho
snědého kluka znám, stejně jako
jeho rodiče. A to jsou paradoxně
ti z těch slušnějších Romů. Takže
se stali terčem útoku za někoho
úplně jiného...
J. L., Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Je libo supermarket, hypermarket či obchodní dům? Stačí si
jen vybrat. Dnes již v každém koutě Prostějova najdeme větší prodejnu, neboť v posledních letech rostou tyto obchody jako houby
po dešti. Podle mnohých obyvatel našeho města je však v Prostějově již „přemarketováno“, ale plány do budoucna jsou ještě
větší. Takže příznivci nakupování se mají na co těšit. A co vy?
Kam chodíte nejraději nakupovat? Na to jsme se během uplynulého týdne ptali našich spoluobčanů v prostějovských ulicích...

POZNÁVÁTE VOJTU PITÁKA?
Ozvěte se nám!

DO JAKÉHO SUPERMARKETU ČI HYPERMARKETU
CHODÍTE V PROSTĚJOVĚ NEJRADĚJI?
Zuzana ŘEZNÍKOVÁ
Prostějov

Monika JELÍNKOVÁ
Prostějov

BILLA

KAUFLAND

„Nejraději chodím do Billy
na náměstí, dále pak do Lidlu a také do Kauflandu, ale
ten už mám trochu z ruky. Ve
všech třech marketech mají
kvalitní zboží, za dobré ceny
a i sortiment je dostačující.
V Bille jsme navíc velice spokojená s ochotným personálem. Dříve jsem chodila i do
Teska a Alberta, ale v Tesku
podle mě dost upadá kvalita
zboží a i ceny se tam zvýšily.
Ale zase je dobré, že tam jezdí autobus. A do Alberta jsem
přestala chodit, po tom, co
jsem tam několikrát koupila
zkažené zboží.“

„Nejraději chodím nakupovat do Kauflandu. Jednak to
mám blízko domu a pak tam
mají dobré ceny. Na rozdíl
od ostatních obchodů často
nabízí i výrazné slevy. Navíc
hned vedle je oblečení, elektro atd., takže vše potřebné je
po ruce. Ráda chodím nakupovat také do Teska, tam mají
úplně všechno a navíc hned
vedle je Arkáda, kde jsou
další obchody. Nerada však
chodím do Lidlu a Alberta.
V obou marketech je to hrozně nepřehledné, zmatené,
drahé a dlouho mi trvá, než
tam najdu, co potřebuji.“

Není prý nic horšího, než si pořídit do ložnice televizor. Sexuologové zjistili, že páry, jež se obejdou bez
obrazovky vedle lože, si dopřávají dvakrát více milostných rozkoší než ty, které vleže sledují vysílání.
Partneři, kteří pověstného žrouta času nepřipustili
k lůžku, se milostným hrátkám oddávají přinejmenším
osmkrát měsíčně. Zato milovníci obrazovky se spokojí s pouhými čtyřmi akty za totéž období. Televizní
vysílání navíc silněji ovlivňuje muže než ženy. Pokud
si pánové tvorstva před ulehnutím dopřejí poslední pohled na obrazovku, jejich zájem o sex zřetelně
klesá. Tyto negativní účinky jsou relevantní zejména
u dvojic nad pětapadesát let. V této věkové skupině totiž dochází za přítomnosti televizoru k pohlavnímu spojení pouze jeden a půl krát měsíčně. Kdežto
u jejich vrstevníků, kteří pohyblivé obrázky nechávají za
dveřmi ložnice, se opakuje až sedmkrát. Přímo hrobařem sexuální aktivity jsou pak filmy plné násilí a televizní
seriály. Naproti tomu talk-show, které nevyžadují stálou
pozornost, a v nichž nejde o kontinuitu děje, umožňují
divákům, aby se bavili i mezi sebou. To je v konečném
důsledku jen ku prospěchu vzájemné komunikace, kterou jinak sledování televizního vysílání vážně narušuje.

Známá postavička. Pokud si vzpomínáte na Vojtu Pitáka, který se po našem kraji toulal v období po
druhé světové válce, ozvěte se do redakce Večerníku.
Foto: Antonín Sprinz

Fotografii obrazu známého prostějovského tuláka nám do redakce Večerníku zaslal jeden z našich pravidelných čtenářů. Důvod je jasný: rád by se
o portrétovaném stejně jako o autorovi obrazu dozvěděl více. Pomůžete?
Prostějov/mls
„Na obraze by měla být někdejší podoba známého prostějovského tuláka Vojty Pitáka.
Tento člověk měl být přes svoji
chudobu velmi čestný a poctivý. Byl bych rád, kdyby se
o něm podařilo zjistit více. Velmi by mě potěšilo, kdyby ně-

který z pamětníků mohl uvést
i jméno malíře, který Vojtu Pitáka v roce 1945 v Prostějově
namaloval,“ napsal Večerníku
Antonín Sprinz.
Jeho výzva nás zaujala. Pokud tedy někdo z našich čtenářů pamatuje Vojtu Pitáka,
či zná jméno autora zveřejněného obrazu, ať neváhá

a ozve se nám písemně na
redakční adresu Olomoucká
10, Prostějov, emailem na adresu editor@vecernikpv.cz
či telefonicky na číslo:
776 159 120.
Pomozte nám tímto oživit kus
prostějovské historie a připomenout jednu z jejích nezaý h postav!
poost
p
stav
av!!
pomenutelných

jak šel čas Prostějovem ...
Letecká ulice

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Projekt benzínky u Kauflandu „USNUL“
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 5. ÚNORA 2013

Bývala tu jatka. Pojmenování dostala ulice od 21. března 1930
podle směru k bývalému leteckému učilišti a kasárnám. V období
nacistické okupace se v letech 1941 až 1945 nazývala Richthofenova (německy Richthofen-Strasse). V roce 1887 zde byly
u železnice na Bedihošť postaveny nové jatky, které provozovalo
Družstvo řeznické porážky v Prostějově. V současnosti má v ulici sídlo několik firem, mimo jiné přepravní společnost FTL Prostějov, Mechanika Prostějov, pneuservis či výkupna kovošrotu.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Studentská ulice
INZERCE

U obchodního domu v Okružní ulici vyroste nová čerpací stanice.
Její zákazníci využijí dva výdejní stojany, kde budou moci načerpat
čtyři druhy paliv. „Řekl bych, že benzínek je v Prostějově ve srovnání s ostatními městy poměrně hodně. Nechápu, jak se všechny
uživí. Asi to bude podobné jako s obchoďáky. Těch je všude taky
spousta, přitom stále přibývají nové. Takový Kaufland si na nedostatek zákazníků stěžovat nemůže, občas tu bývá i docela husto. A jestli
sem pojedu někdy natankovat? Tak to bude hodně záležet na ceně
benzínu. Pokud bude levný, tak určitě. Jinak mi tu benzínka zatím
nikdy nechyběla,“ prohlásil na parkovišti před obchodním domem
jeden z nakupujících Prostějovanů.

BŘEZEN 2014
V souvislosti se stavbou nové čerpací stanice u Kauflandu v Prostějově bylo územní řízení zahájeno už loni. Jak se Večerníku nyní
podařilo zjistit, projekt od té doby přešlapuje na místě. „Mohu potvrdit, že se stavbou benzínky u prostějovského Kauflandu počítáme.
Zatím ovšem nevíme, kdo ji bude provozovat, ani kdy se začne stavět. Jednání v této věci stále probíhají, konkrétní závěry však zatím
neznám,“ reagoval na náš dotaz Marek Zábojník, manažer developerské společnosti InterCora, která pozemky u Kauflandu vlastní.
napsáno
před
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MASO

Hovězí zadní
kýta bez kosti
(1 kg)

Vepřová
krkovice s kostí,
plátky (1 kg)

Hovězí kostky
(1 kg)

Vepřové
medailonky
(1 kg)

Vepřové řízky
z kýty (1 kg)

Vepřový bok
bez kosti, plátky
(1 kg)

249,00

119,90

169,00

179,00

129,90

129,00

123,00 (600g)

86,50

-

-

129,00

-

259,90

169,90

-

-

209,90

149,90

205,00

115,00

-

169,00

109,00

105,00

214,90

118,90

79,90 (400g)

63,90 (360g)

138,90

119,90

229,90

89,90

159,90

179,90

139,90

119,90

Naše RESUMÉ
Kdo by neměl rád pořádný
kus flákoty! A tak jsme
se vypravili k regálům, z
nichž se pečou, smaží či
grilují ty největší lahůdky.
Nejlevnější hovězí zadní
kýtu bez kosti, vepřové medailonky, řízky z kýty i bok
bez kosti nabízí shodně
Kaufland, vepřovou krkovici s kostí na plátky Lidl,
hovězí kostky pak Interspar.
Přejeme chutné vaření!
Průzkum proveden
ve středu 5. března 2014

Lupič v baru: ZABIJU TĚ!
Na barmanku zaútočil sekáčkem

Hrůzu a děs prožila v neděli
dopoledne mladičká barmanka v herně v Kravařově ulici.
Mezi výherními automaty
a barem se zjevil muž, který
po ženě požadoval peníze.
O tom, že v žádném případě neznámý pachatel nejednal příliš
v rukavičkách, svědčila i jeho
pohrůžka: „Dej sem všechny
peníze, nebo tě fakt zabiju!“
„Došlo k přepadení barmanky
v herně v Kravařově ulici,“
slyšeli jsme ještě v neděli
v telefonu z úst operačního
důstojníka prostějovské policie. Teprve až pozdě večer
jsme telefonicky zastihli policejní mluvčí, která již disponovala konkrétnějšími informacemi. „Dnes dopoledne došlo
v herně-baru v Kravařově
ulici k loupežnému přepadení.
Policisté zahájili intenzivní
pátrání po muži, který pod
pohrůžkou násilí vyžadoval
vydání finanční hotovosti
po mladé barmance. Ta mu
nakonec vydala čtrnáct tisíc

korun. Jakmile lupič peníze
převzal, z baru utekl neznámým směrem,“ řekla nám
Alena Slavotínková.
Zásluhou muže, který bydlí ve
stejném domě jako zmíněná
herna, jsme se dozvěděli
i další okolnosti případu. Právě
u našeho informátora našla
vyděšená barmanka pomoc.
„Těsně po desáté dopoledne
na mě zazvonila u dveří mladá
holka, že pracuje dole v baru
a že byla přepadena. Viděl
jsem, jak je celá bledá. Prý ji
nějaký starší muž sekáčkem
na maso šermoval před očima
a vyhrožoval zabitím. Jakmile
jsem ji vyslechnul, zavolal jsem
policii,“ popsal nám události
bezprostředně po loupeži muž
bydlící v Kravařově ulici.
„Nejprve přijela dvě policejní
auta a kriminalisté uzavřeli
dům a hledali, zda se lupič
neukryl někde uvnitř. Nikoho
však nenašli, ten darebák už
asi byl dávno pořádně daleko,“
dodal muž.

Zpravodajství
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REKLAMACE!
OBLOŽENÍ DROZDOVICKÉHO RYBNÍKA SE ROZPADÁ
Město má na stavbu od Skansky pětiletou záruku
Prostějov - „Je to hezké, ale je to k ničemu!“ Takto výstižně zhodnotil čtyřmilionovou rekonstrukci drozdovického
rybníka hospodář prostějovských rybářů Pavel Kosek.
Po půl roce od dokončení prací se totiž naplno ukazuje,
že nové obložení se co nevidět rozpadne...
který svými hlasitými protesty loni
v červenci narušil akt slavnostního
otevření tehdy čerstvě opraveného
rybníka. „Je to asi půl roku a moje
tehdejší slova se potvrzují. Sám jsem
nečekal, že to půjde tak rychle..,“
dodal muž, který to od svého domu
k rybníku má pouhých pár kroků.
„Chybí mi tu víc košů na odpadky.
Doufal jsem také, že tu budou i nějaké zajímavé prolézačky pro děti.
O zeleni ani nemluvím,“ uzavřel
Zatloukal, který nás na celou situaci
upozornil.

Martin Zaoral

Podle lidí žijících v okolí rybníka
byly práce na jeho rekonstrukci mírně řečeno odfláknutné. „Je to otázka
času. Kameny z obložení rybníka,
které jsou uloženy pouze v šotolině,
v ní dlouho nevydrží. Stačí trocha
vody a vymelou se. Už nyní je pár
z nich venku, do dvou let vypadají
všechny. Je to tím, že se stavební firma snažila ušetřit na všem, na čem
mohla, a to od materiálu až po lidi.
Kdyby mi takovou práci odvedli při
stavbě domu, tak bych jim nedal
„Co nesezobaly kačeny,
ani korunu, dokud by to neudělali
to zničili lidé“
pořádně. Tady se ale zdálo, že to
nikomu absolutně nevadí,“ vyjádřil Podobně jako on situaci vidí i prose pro Večerník Miroslav Zatloukal, stějovští rybáři, kteří mají rybník

od města pronajatý. „Je to otázka
času, kdy se obložení celé rozpadne. Stačí delší působení vody
a materiál, do něhož jsou zasazeny, se vymele. Celé obložení mělo
být zabetonované, tak jako je tomu
u výpusti rybníka. Nechápu, proč
se to tak neudělalo,“ vyjádřil se hospodář prostějovských rybářů Pavel
Kosek, který potvrdil, že na některých místech kameny chybí už nyní.
„Je to například u Drozdovické
ulice. Nemyslím však, že by zatím
vypadaly samy, spíš bych to viděl na
vandaly,“ dodal Kosek.
U rybníka se vůbec nedaří ani
slibované zeleni. „Letní vysazování rostlin na poloostrůvku
u Šmeralovy ulice bylo naprosto
zbytečné. Co nesezobaly kačeny, to
vytrhali či pošlapali lidé. Pokud někdo chtěl, aby tam rostla zeleň, měl
to oplotit,“ míní Kosek, který příliš
optimisticky nevidí ani budoucnost
vysázených vrb.

Čtyři miliony za rekonstrukci
drozdovického rybníka putovaly na účet společnosti Skanska.
„Na stavbu máme pětiletou záruku.
V tomto období můžeme firmu
upozornit na jakékoliv nedostatky
a ona je povinná rybník znovu opravit. Vámi zmiňované připomínky
vyhodnotíme již v průběhu příštího
týdne,“ reagoval při prvním upozornění na problém náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.
Po týdnu jej Večerník tedy znovu
kontaktoval. „Ano, jednal jsem se
zástupci firmy Skanska. Dohodli
jsme se, že zhruba začátkem dubna
odstraní všechny závady, které byly
reklamovány. Nejedná se pouze
o břeh, dojde i k určitým terénním
úpravám i opravě částí chodníků
v bezprostřední blízkosti rybníka.
Veškeré reklamované závady se tak
odstraní dohromady,“ prozradil Fišer, že se v záležitosti rozpadajících
se břehů drozdovického rybníka už
něco pohnulo kupředu.

Takhle skončí celý rybník. Miroslav Zatloukal ukazuje, že na některých místech kamenné obložení drozdovického rybníka zcela chybí. Podle něj to takhle zanedlouho bude vypadat po celém jeho obvodu. Foto: Martin Zaoral

Konečně: Agresivní „bezďák“ Havlíčkova ulice ve stále ZUBOŽENĚJŠÍM STAVU

UŽ BRUČÍ V BASE!
Prostějov/mls - Tak a je to!
Téměř dva roky musela Veronika K. i s manželem a ve svých
požehnaných šestasedmdesáti
letech snášet nesnesitelný teror
ze strany svého vlastního, věčně
opilého, syna. Na bývalého vojáka Jana K., žijícího již několik
let na okraji společnosti, dlouho
neplatilo absolutně nic. Přestože
se vykašlal i na nástup do vězení, minulý týden tam přece jen
skončil. Postarším manželům se
pořádně oddechlo...
Jan K. měl do věznice dle rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově
nastoupit již v úterý 25. února 2014.
Ještě první březnový den však vy-

razil před okna svých rodičů bydlících v prostějovské ulici Emila Králíka. Tentokrát to již bylo naposledy.
„V neděli druhého března půl hodiny před desátou hodinou večerní
ho konečně zatkli policisté a odvezli do vězení. Stalo se to tuším někde
u rybníka,“ prozradil exkluzivně
Večerníku jeho bratr.
Skončilo tak utrpení rodičů, kteří
byli dlouhé měsíce pronásledováni
dvaapadesátiletým synem. „Pro
všechny z nás je to velice psychicky náročné. Přes to všechno, co jim
udělal, by rodiče byli nejraději, kdyby bratr do vězení vůbec nemusel.
To víte, je to pořád jejich dítě a na
tom se nikdy nic nezmění. Jenže

v tuto chvíli prostě neexistuje žádná jiná varianta, jak mu pomoci.
On si totiž nechce připustit, že je
nemocný. Snad mu vězení v tomto
pomůže, zbaví se tam své závislosti
na alkoholu a až se vrátí, pokusí se
začít znovu,“ zauvažoval druhý ze
synů nešťastných rodičů.
Jan K. byl pravomocně odsouzen
k roční podmínce, jelikož však
i po té neustále své rodiče otravoval, soud ho poslal do vězení „natvrdo“. Do kriminálu však v daném termínu vůbec nenastoupil. Za
maření úředního rozhodnutí mu
tak hrozí další trest a pobyt za mřížemi se mu může protáhnout až
o další dva roky...

... a v dubnu tudy povede HLAVNÍ OBJÍZDNÁ TRASA!

Prostějov/mik - Technický stav silniční komunikace v Havlíčkově ulici je stále v horším
a horším stavu. Už před dvěma lety Večerník
informoval o plánu města provést zde totální
rekonstrukci vozovky, na níž se dlážděný
povrch doslova hroutí před očima. Problémem ovšem je rozsáhlý kořenový systém
okrasných buků, který ničí silnici. A to zde
přitom za krátký čas v době rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké ulici povede hlavní
objízdná trasa!
„Vozovka v Havlíčkově ulici je tvořená
z dlažebních kostek, které zespodu narušuje
kořenový systém okrasných buků. Její konstrukce je navíc řešena klenbou, která je opřena
do krajních obrubníků. Pod nimi je dnes už málo
únosné podloží, takže kraje silnice se neustále
propadají,“ uvědomuje si problém Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Je pravda, že s těmito problémy se potýkáme
už pět let. Stejnou dobu už máme vypracovaný
projekt rekonstrukce, nicméně stojíme před
závažným rozhodnutím, co se stromy, které zde

Dostává zabrat. Už teď je silnice v Havlíčkově ulici v dezolátním stavu, a to ještě za
pár měsíců tudy povede hlavní objízdná trasa kvůli uzavřené křižovatce v Olomoucké
ulici...
Foto: Michal Kadlec

Mlýnský náhon v Kolářových sadech je k nepoznání
Bagry odbahňují dno, zpevňují se břehy a tvoří dva rybníčky

Prostějov/mik - Dlouho předem
naplánovaná rekonstrukce mlýnského náhonu v prostoru Kolářových sadů je už v plném proudu.
Bagry úzké koryto proměnily
k nepoznání, jižní část parku doznala výrazných úprav. To vše se
má ale do léta změnit. Voda v náhonu konečně přestane páchnout
a okolí se změní v krásné rekreační zákoutí...
Jenomže momentálně lidi z okolí
Šmeralovy ulice stále nadávají na
nepořádek v podobě nánosů hlíny
na silnici, kterou rozvážejí těžká
nákladní auta. „Je jasné, že při tak
náročné a rozsáhlé rekonstrukci se
neubráníme menšímu nepořádku.
Vždyť se odtud odváží tolik bahna a navíc se po silnici pohybuje

V plném proudu. Koryto i celé okolí nyní obsadily bagry a další těžká mechanizace. Po odstranění bahna
budou následovat terénní úpravy.
2x foto: Michal Kadlec
směrem k náhonu těžká technika.
Ubezpečuji ale občany, že komunikace se pravidelně čistí,“ ujišťuje
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov, která je ve městě kromě
školství a sportu zodpovědná také
za životní prostředí.

Vzápětí Večerníku popsala, co
mlýnský náhon bude v následujících
týdnech čekat. „Dojde k celkovému
odbahnění koryta od bývalé skautské klubovny až po mostek z Kolářových sadů do Šmeralovy ulice. Už
teď bylo dokončeno prořezání nebo
úplné odstranění keřů z břehů náho-

nu a tyto břehy čeká rozsáhlá úprava. Někde budou zpevněné vrbovými plůtky, jinde kamenivem. Navíc
po směru proudu náhonu vzniknou
dva nové vodní prvky, jejich vytvoření bylo podmínkou zisku dotace
na celkovou rekonstrukci náhonu.
Půjde o zálivy se dnem vysypaným

štěrkem, z nichž uprostřed jednoho
bude i malý ostrůvek. Jinými slovy,
vzniknou tady dva malé rybníčky
s lávkami, po kterých budou moci
lidé přecházet. Po obou březích náhonu pak budou vybudovány cestičky s mlatovou úpravou, takže žádné
asfaltky. Součástí tohoto krásného
zákoutí bude pochopitelně i velká
travnatá plocha, na kterou necháme
ještě vysadit keře a nové stromy,“
popsala Ivana Hemerková.
Jak na úplný závěr náměstkyně
primátora ještě dodala, rekonstrukce mlýnského náhonu by mohla
být dokončena do letních prázdnin.
Rozpočet na ni činí 3,47 milionu
korun, přičemž město na rekonstrukci obdrželo dotaci ve výši 2,95
milionu korun.

rostou už desítky let. Pokud začneme rekonstrukci vozovky, máme dvě možnosti. Buď pod
komunikací odstranit kořeny a čekat, co to udělá
se stromy samotnými, nebo je rovnou vykácet
a nahradit novými,“ zauvažoval Fišer.
Jak však jedním dechem poznamenal, letos se
do generální opravy silnice v Havlíčkově ulici
město rozhodně pouštět nebude. Už vzhledem
k tomu, že přibližně za dva měsíce bude totiž
právě Havlíčkova ulice důležitou součástí objízdné trasy. „Zřejmě už na konci dubna bude
zahájena rekonstrukce křižovatky v Olomoucké
ulici a Havlíčkovou povede hlavní objízdná trasa
pro veškerou dopravu. Dlážděná komunikace tak
dostane ještě víc zabrat,“ je přesvědčen náměstek
primátora zodpovědný za stavební investice ve
městě. Podle něj by oprava Havlíčkovy ulice
mohla být dána do rozpočtu města na rok
2015. „Budeme ale muset úzce spolupracovat
s odborem životního prostředí, který musí určit,
jak vyřešit problém s kořenovým systémem
a stromy samotnými v Havlíčkově ulici,“ uzavřel
toto téma Zdeněk Fišer.

Ve Zlaté bráně řádí MAGOR,
který lidi píchá injekční jehlou!
Prostějov/mik - Ten člověk to
nemůže mít v hlavě v pořádku!
V závěru minulého týdne policie potvrdila případ, který se
vymyká běžné praxi. Ve Zlaté
bráně totiž při nákupech napadá zatím neznámý muž zákazníky tím, že je píchá injekční
jehlou!
„Přijali jsme oznámení, že občan
byl v obchodním centru Zlatá brána bodnut injekční jehlou. Okolnosti tohoto případu prověřujeme
a podrobnosti budeme znát

v průběhu příštího týdne,“ uvedl
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje pro server
Prostějovské Novinky, které na
případ upozornily jako první.
I podle informací Večerníku disponují vyšetřovatelé kamerovým
záznamem, ze kterého je údajně
patrné, že muž takto „napíchal“
několik lidí v různých částech
Zlaté brány.
Večerník bude tento případ
samozřejmě sledovat.

www.vecernikpv.cz

Hygiena zavřela NEKONEČNÝ seriál s Kovaříkem pokračuje...

DRAGON!
Zákaznice našla v jídle hmyz…

Prostějov/mik - To je pořádná
patálie. Uprostřed týdne vtrhli
do vietnamského občerstvení
Dragon na Žižkově náměstí hygienici! Stalo se tak na
základě stížnosti zákaznice,
která v jídle odhalila hmyz!
Hygienici následně provozovnu okamžitě uzavřeli. Jak se
Večerník ale osobně přesvědčil, již v sobotu se zase hodovalo „ostošet“. O případu jako
první informoval server www.
pvnovinky.cz.
Podle dostupných informací
obsluha občerstvení Dragon
servírovala zákaznici těstoviny i
se šváby, kteří v jídelním lístku

uvedeni nebyli... Hygienici měli
k dispozici i důkazy v podobě
fotografií hmyzu, které si pořídila naštvaná žena. Vietnamskou
provozovnu s rychlým občerstvením tudíž nechali okamžitě
zavřít a nařídili důkladnou dezinfekci. Ve čtvrtek si pak přišli
zkontrolovat, zda majitelé provedli vše podle pokynů. Zřejmě
ano, protože lidé si už tady na
asijských pokrmech opět vesele
pochutnávají.
Podle hygieniků se hmyz dostal
do provozovny pravděpodobně
s potravinami, které majitel nakoupil ve skladu v Brně. Případ
budeme i nadále sledovat.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Rozsudek byl odložen, má padnout v pátek

Brno/mik - V úterý 4. března
pokračoval u Krajského soudu
v Brně proces s bývalým prostějovským hokejistou Robertem
Kovaříkem. Už z předešlých
obsáhlých reportáží Večerníku
veřejnost ví, že dnes pětačtyřicetiletý muž po své loňské deportaci
z USA požádal o obnovení procesu z roku 2006. Na jeho základě
byl odsouzen na deset let vězení za
dvě loupežná přepadení v Prostějově z let 1999 a 2000. Ani tentokrát však konečný ortel vynesen
nebyl!
Minulé úterý vyslechl senát Krajského soudu v Brně posledního
svědka, byly proneseny závěrečné řeči státního zástupce, obhájce
i samotného Roberta Kovaříka a na
středu bylo naplánováno vynesení
rozsudku. Večerník, který byl jednání, stejně jako při minulých stáních,
osobně přítomen, se tak měl jako
první dozvědět, zda soudce Aleš
Novotný uvěří Robertu Kovaříkovi,
že u přepadení dodávky s riflemi
a realitního makléře Kremly, kterému maskovaná a ozbrojená banda
uloupila dva a půl milionu korun,
nebyl. Jenomže v úterý odpoledne
všechny původní plány padly...
„Soud vyslechl všechny svědky,
provedl přezkoumání důkazů
a vyslechl si závěrečné řeči zúčastněných stran. Pro zaneprázdněnost
senátu však odročuji jednání spojené s vynesením rozsudku na pátek

„Jestli mě pošlete na deset let
do Valdic, tak je to způsob, jak
z Kovaříka opět udělat gangstera...“
Robert Kovařík apeloval na nižší trest
za „pouhé“ podílnictví na loupežích
čtrnáctého března,“ sdělil k překvapení všech předseda senátu Krajského soudu v Brně Aleš Novotný.
Hlavně Robert Kovařík nechápavě
kroutil hlavou...
Státní zástupce Jaroslav Kubeša ve
své závěrečné řeči zdůraznil, že trvá
na potvrzení původního rozsudku,
který v roce 2006 poslal Kovaříka
na deset let do vězení. Zároveň však
připustil, že vyšetřování případů
loupežných přepadení, ze kterých je
Prostějovan obviněn, bylo ze strany
policie mnohdy nedokonalé a několik zásadních věcí se přehlédlo.
Včetně toho, že některé výslechy
utajovaných svědků byly zmanipulovány. „Jediné, co uznávám, je
nevěrohodnost svědků Ramseye
a Grebenára, kterých policie využila
k výpovědi proti Kovaříkovi. Jenomže obžaloba není postavena na
těchto svědcích. Odposlechy hovorů obžalovaného jasně dokazují jeho
účast na přepadení pana Kremly.
Navíc po svém návratu z USA vypovídal v tom stylu, že nechtěl vinu

nechat jenom na sobě, ale namočit
do toho další možné pachatele.
Co se týká loupežného přepadení
dodávky s riflemi, pan Kovařík se
snaží všechno svést na Rudolfa
Ulrycha. To se mu hodí, protože tento člověk mu dodnes dluží peníze,
a zjevně se tak může jednat o mstu.
Robert Kovařík měl ve své době
výsadní postavení mezi prostějovskými kriminálníky, dokonce bych
si troufnul tvrdit, že byl šéfem prostějovského podsvětí. Je inteligentní
a dokáže se hájit. Ale důkazy proti
němu jsou přesvědčivé,“ pronesl
krajský státní zástupce Jaroslav
Kubeša a zopakoval, že požaduje
pro Kovaříka trest ve výši deseti let
ve věznici s nejtvrdší ostrahou.
Naopak Kovaříkův obhájce byl
pochopitelně jiného mínění. „Pan
Kovařík se po návratu ze Spojených
států amerických k celé věci postavil čelem a popsal, jak se na obou
loupežích podílel. Obžaloba není
postavena na utajených svědcích,
to je pravda, ale bylo na nich posta-

BYLI JSME

veno celé přípravné
řízení proti mému
klientovi. A pokud
státní zástupce považuje pana Kovaříka
za bosse mafiánů v Prostějo
Prostějově,
ě pak
by takový boss přece nemohl použít
své vlastní auto k loupežím, a pak se
v tom samém autě normálně projíždět po Prostějově! A není důvod
nevěřit tomu, že v první chvíli, kdy
přebíral od Ulrycha rifle z dodávky
jako splátku dluhu, nevěděl o tom,
že pocházejí z loupeže. A přepadení
pana Kremly? Ano, tady jsou jedinými důkazy odposlechy telefonických hovorů do chvíle půl hodiny
před loupeží, kdy můj klient realitního makléře sledoval. Neexistuje
ale jediný důkaz, že pana Kremlu za
třicet minut přepadl a oloupil,“ uvedl
Jiří Slepáček s tím, že žádá soud
o trest pouze za podílnictví nebo
úplné zproštění obžaloby.
Příležitost k závěrečnému vyjádření pochopitelně dostal i samotný
Robert Kovařík. „Nezasloužím si
potrestat za dvě loupeže, kterých
jsem se nezúčastnil. Celá ta kauza
je o tom dostat Kovaříka do vězení.
Když mi dáte trest za podílnictví,
přijmu ho. Ano, vzal jsem rifle pocházející z trestné činnosti a ve druhém případě měl za úkol sledovat
pohyb pana Kremly, který převážel
velkou finanční hotovost v autě. Toť
vše. Já už ale žiji čtrnáct let spořádaným životem, trestné činnosti se po

U TOHO!

Jak dopadne? Ještě stále není
nic hotovo, Robert Kovařík si na
rozsudek musí ještě počkat, a to
do tohoto do pátku.
Foto: archiv Večerníku
tuto dobu již nedopouštím. Pokud
mě ale nyní pošlete na deset let do
Valdic, tak je to způsob, jak z Kovaříka udělat zase gangstera.
Teď po Prostějově chodí Radičové,
Galetové, Menyházové a podobní,
kteří se s penězi v kapse smějí, jak
se teď já tady smažím,“ prohlásil
zcela otevřeně Robert Kovařík. Ve
vazbě už ale strávil dohromady již
pětačtyřicet měsíců. Pokud dostane
trest jen za podílnictví, může se už
na konci týdne ocitnout na svobodě!
Ať tak či onak. Jak již bylo zmíněno, předseda senátu Aleš Novotný
pro zaneprázdněnost soudu odročil
další jednání spojené s konečným
rozsudkem na pátek 14. března.
A není třeba podotýkat, že Večerník
bude zase u toho!

Téma Večerníku

PROSTĚJOV
Milí čtenáři,
vítejte na nejnovější speciální straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která vás tentokrát provede labyrintem virtuálních
sítí internetu. Systém vzájemně propojených počítačů, který denně zasahuje do životů snad každého z nás, již spatřil
světlo světa před několika desítkami let. Díky němu si můžeme dopisovat s lidmi na celém světě, sdílet videa, hudbu
i zážitky, zdarma telefonovat, stahovat si filmy i nebezpečné
viry pěkně v teploučku svého domova, studovat, nakupovat,
pátrat po informacích i pomlouvat celebrity.
Internet nám v mnohém usnadňuje život. Stačí se jen připojit
k síti a hned máte veškeré informace jako na dlani. Jak rychle se k požadovaným informacím dostanete, závisí na tom,
jak se dokážete v prostředí internetové sítě orientovat, jak
výkonné je vaše připojení a v neposlední řadě jak je schopný
váš antivirový program. To abyste s tím pátráním po informacích neskončili dříve, než jste vůbec začali.
Vyznat se ve spletitém systému internetu není maličkost.
Proto vám zde přinášíme nabídku renomovaných prostějovských profesionálů v oblasti internetového připojení, kteří
vám poradí i připojí k celosvětové síti k plné spokojenosti.
Buďte In a pojďte si zasurfovat na síti spolu s miliony
dalších uživatelů.
Připravila: Petra Hežová


Jak často jsou Prostějované na internetu?
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Buďte v bezpečí i na internetu!
Tak jako zamykáte svůj dům,
automobil nebo kolo, aby to
zloději a podomní prodejci
neměli v přístupu k vašemu majetku tak jednoduché, je nutné
si zabezpečit i vaše internetové
účty. A to od vašich e-mailových
adres, facebookových a twitterových účtů po virtuální
přístup k bankovním kontům.
Stejně, jako byste cizímu člověku
nezačali jen tak na ulici sdělovat
své soukromé údaje, nezveřejňujte
je ani na internetu. Podrobné údaje, takto získané, jsou velmi snadno zneužitelné, a pokud je navíc

chráníte heslem ve tvaru vašeho
rodného čísla nebo nedej bože
snadno zapamatovatelným, ale
zcela zbytečným ‚12345‘, máte
zaděláno na problém.
Buďte ostražití, nedůvěřiví,
neotvírejte emaily od neznámých lidí či institucí! Obsah e-mailu by mohl počítač
nenávratně poškodit, díky informacím stažených z vašeho
počítače se hackeři mohou nabourat do vašich bankovních kont
nebo využít vaše údaje k nelegální
činnosti. Zásadně nezadávejte své heslo a nezasílejte údaje

Foto: internet

Věděli jste, že i vaše oblíbené
noviny
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník najdete na internetu?
Po nejnovějších informacích nemusíte už pátrat jinde, a mnohdy ani čekat až do pondělí. Stačí
si do internetového vyhledávače
zadat WWW.VECERNIKPV.
CZ a máte veškeré informace
z širokého okolí jako na dlani.
Vše je úhledně rozděleno do
kategorií, takže se nemusíte bát,
že by vám unikly informace
z regionu, sportovní úspěchy našich hvězd ani nejnovější kolekce prostějovských miminek. To
vše je pravidelně aktualizováno,
v případě zpravodajských novinek i několikrát denně. K tomu se
můžete podívat na aktuální videa
z celého regionu.

A pokud vám nějaké to pondělní
vydání Večerníku uniklo, nezoufejte.
Všechna vydaná čísla najdete
pěkně po hromádce v přehledném archivu. A jestliže stále
nemáte dost informací z našeho
regionu, není nic snazšího, než
se s námi spřátelit na Facebooku.
Pozvěte nás na vámi pořádané
akce, podělte se o vaše názory na
dění ve městě, nabídněte námět
na článek nebo jen prostě dejte vědět, že nás rádi čtete svým
‚like‘.
Buďte prostě u všeho podstatného, co se děje v našem regionu prostřednictvím vir-tuálního spojení s vaším oblíbeným
periodikem. Nic to nestojí
a budete v obraze!

www.vecernikpv.cz
.cz
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INZERCE

o svém bydlišti nebo narození na
základě zdvořilého mailu. Mějte
na paměti, že formát zdvořilého
dopisu od pojišťovny nebo banky
se dá kdykoliv stáhnout z internetu, takže by pro hackery nebyl
problém jej upravit a díky němu
pak vymámit z nic netušících
zákazníků důležitá data.
A pokud už k úniku vašich
důležitých informací dojde,
neváhejte kontaktovat technickou podporu internetových
odborníků, v závažných případech se určitě obraťte na
policii!

SPRINTEL - inovujeme telekomunikace ...
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JEŠTĚ JEDNA
ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ PÍŠE
BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Prostějov/pr - Že je firma Sprintel
s.r.o. poskytovatelem kvalitního připojení k internetu, digitální a interaktivní televize a levného telefonování,
už jistě víte. Ale víte také, že tato firma
zajišťuje projekci a výstavbu telekomunikačních sítí a instalaci zabezpečovacích a kamerových systémů
a automatizace?
Firma Sprintel již několik let provozuje rozsáhlou síť v Prostějově, Tovačově, na Olomoucku, Šternbersku
a Vyškovsku a optickou síť v Prostějově, Olomouci, Kralicích na Hané
a nově zprovoznila také optickou síť
ve Smžicích. Nyní se i tam lidé mohou
připojit rychlostí až 128Mbit/s popř. si
pořídit interaktivní kabelovou televizi.
Ta má navíc technický náskok před jinými řešeními. Kde jinde můžete pozastavit běžící pořad nebo přehrát pořady
až tři dny zpětně, a přitom stále surfovat
po internetu plnou rychlostí? V nabídce
je také velmi oblíbená pevná telefonní
linka bez paušálu, díky níž mohou jednotlivci i firmy ušetřit tisíce.
Sprintel s.r.o. rozšířil v roce 2013 síť o
řadu nových bytových domů, vč. domů
v centru města a nově zbudované kabe-

lové trasy na sídliště E. Beneše. „V tomto tempu rozšiřovaní sítě plánuje pokračovat i v roce 2014. Firma se jako jediná
v regionu zaměřuje na rozšiřování sítě
i do ostatními operátory opomíjených
lokalit, a tím usiluje o dlouhodobé zlepšování dostupnosti vysokorychlostního
připojení v regionu,“ odpověděl na dotaz
Večerníku Petr Kapounek, projektový
manažer. Díky automaticky zálohované
architektuře sítě poskytuje Sprintel s.r.o.
nejspolehlivější datové služby v regionu
a v tuto chvíli probíhají práce na dalším
výrazném posílení páteřních linek.
Nově firma nabízí na optické síti noční
pásmo 100-128Mbit/s u všech tarifů.
„Díky regionálnímu zázemí a dobře
navržené, udržované a dohledované síti
nabízí Sprintel s.r.o. skutečně kvalitní

technickou podporu všem uživatelům,“
uvedl dále Kapounek. Na kvalitu firmy
Sprintel se spoléhají například Magistrát města Prostějova, městem zřízené
organizace, policie ČR, městská policie
a mnoho dalších včetně velkých národních operátorů...
S firmou Sprintel, s.r.o., ušetříte peníze i nervy. Neváhejte a nakupujte
internet přímo od zdroje. Ať jste jednotlivý uživatel či skupina obyvatel
bytového domu, můžete kontaktovat
firmu na tel. čísle 588 008 008 nebo
emailu info@sprintel.cz a nechat si
vypracovat individuální nabídku pro
přechod od současného poskytovatele. Tým zaměstnanců Sprintel vám
touto cestou vzkazuje: „Vaše spokojenost je naše vizitka!“
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s bubákem Dudánkem
Ptení/mls - Tuto neděli
16. března od 15.00 hodin
bude zaplněná aula ZŠ Ptení
sledovat premiéru hry „Jak se
bubák Dudánek přestal bát“.
Jejím autorem i režisérem
bude bývalý ředitel školy
Karel Foltin, který je zároveň
i dlouholetým principálem
Ptenského dětského divadla
(PĎĎ). Rozverná pohádka
o bázlivém strašidlu bude opět
provázena řadou písniček.
Půjde v pořadí o jednadvacátou premiéru hry z dílny PĎĎ,
kterým prošlo už několik generací malých herců.

Myslivci v Žárovicích
vystaví své trofeje
Prostějovsko/mls - O tomto víkendu (v sobotu 15.
a v neděli 16. března) obsadí
kulturní dům v Žárovicích
tradiční „Chovatelská přehlídka“ trofejí spárkaté zvěře
ulovené v honitbách regionu
Prostějov a jelení zvěře z Drahanské vrchoviny. Výstava
bude přístupná v sobotu od
8.00 do 17.00 hodin a v neděli
od 8.00 do12.00 hodin. V sobotu vystoupí sbor mysliveckých trubačů, po oba dva dny si
lidé budou moci pochutnat na
výtečné myslivecké kuchyni,
zkusit si laserovou střelnici či
zakoupit myslivecké potřeby.
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Letní sezóna ještě nezačala, ale voda v nádrži už je pod drobnohledem

LIDÉ UPOZORŇUJÍ NA ŠPÍNU V PŘEHRADĚ
Podle Povodí Moravy se jedná o plaveniny a řasy, které brzy zmizí

Opět napuštěná plumlovská přehrada táhne a tak není divu, že
víkend co víkend právě sem míří na vycházku stovky lidí. Velice se
zajímají nejen o množství, ale i o kvalitu vody v nádrži. V posledních
dnech je ale zaujala špína plovoucí u opravené hráze i okolních
břehů. „Kromě hnijících zbytků rostlin se ve vodě objevuje i zelený
povlak, který na první pohled vypadá jako sinice,“ upozornila
Večerník celá řada čtenářů. Podle Povodí Moravy o sinice nejde,
rozmnožené zelené řasy by pak měly brzy zmizet.
Mostkovice, Plumlov/mls
Objeví se letos sinice v plumlovské přehradě? Bylo bagrování a další kroky vedoucí k ozdravění nádrže za více jak sto
dvacet milionů korun k něčemu? To jsou
otázky, které si už nějaký čas pokládá asi
každý obyvatel Prostějovska. Odpověď na
ně dají až následující letní sezóny. Nicméně stav vody v přehradě je ostře sledován
už nyní, nedlouho po jejím opětovném
napuštění.
„Je to otřesné. Pes mi v neděli vběhl do
vody a ven vyšel celý zelený. Všude u břehu plaval zelený povlak. Kromě toho tam
byly i zbytky rostlin,“ upozornila Večerník
mimo řady dalších třeba Zuzana Ircingová, která má nedaleko nádrže chatu. Mohla tak pozorovat průběh všech prací na
přehradě. „Myslím, že ty nečistoty jsou od
toho, jak ve vodě shnily zbytky posekané
trávy a dalších rostlin. Něco totiž pracovníci před napouštěním odvezli, něco vypálili, ale dost toho na dně zůstalo,“ mínila
Ircingová.

době vymizí. Tyto řasy jsou zcela neškodné
a s postupujícím jarem přirozeně ustoupí.
Je to běžný jev, který je v tomto ročním
období možné pozorovat na většině nádrží
a rybníků,“ sdělila na dotaz Večerníku tisková mluvčí Povodí Moravy, která zároveň
upozornila, že se plánuje plošný úklid břehů
Plumlovské nádrže, Podhradského rybníka
a řeky Hloučely, do něhož se budou moci
zapojit dobrovolníci či školy.
Na
otázku o kvalitě vody v nádrži by mělo
Úklid už začal
dát odpověď pravidelné měření. To budou
Podle vodohospodářů však k ničemu ta- mít „pod palcem“ prostějovští hygienici
kovému nedošlo. „Znečištění na hladině a pustí se do něj zřejmě už v květnu.
tvoří drobné plaveniny, které se sem dostávají z povodí a z postupně zaplavovaných
břehů. Část z nich tvoří i stébla vegetace,
jejíž vysbírání ze dna nádrže však proběhlo
v maximálním možném množství. Vše, co
šlo, bylo po seči odvezeno na kompostárnu,“ oponovala tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Jisté je, že špína Plumlov/mls - Večerník zaujal rozdíl
u břehů „vyčištěné“ přehrady vypadá dost ve zveřejněných cenách za vybudováodpudivě. „Na kvalitu vody však nebude ní mokřadů na plumlovské přehradě
mít vliv. Přesto jsme se na konci uplynulého (3 miliony korun) a Podhradském
týdne pustili do úklidu hrubších plavenin, rybníku (5,7 miliony korun). Byli jsme
v tom nadcházejícím předpokládáme jeho zvědaví, čím to, že ten na Podhraďáku
vyjde téměř na dvojnásobek. A tak jsme
pokračování,“ ubezpečila Tomíčková.
se dali do pátrání...
Za zelenou přehradu může
Nejprve si připomeňme, že úkolem obou
rychlý nástup jara
mokřadů bude pomocí kořenů rostlin čistit
Co se týká zeleného povlaku, Tomíčková vodu přitékající do vodních nádrží. Krovyloučila, že by se jednalo o sinice. „Jde mě nich bude v obou případech vytvořeo důsledek velice časného nástupu jara, kte- na i takzvaná sedimentační nádrž, kde se
rý svědčí zeleným řasám. Ty však po krátké budou zachycovat přitékající živiny pro

Zbytky rostlin. Podle lidí bydlících v okolí přehrady na jejím dně zůstaly zbytky posečené vegetace, které se nyní vyplavily.
Foto: Michal Kadlec

Není mokřad jako mokřad
Když je na něj dotace, vyjde dráž...
jedovaté bakterie. Nádrže se jednou za čas
budou moci vypustit a usazené bahno bez
problémů odtěžit. Nápad jistě dobrý, ale
proč ten rozdíl v ceně? „Funkčnost je obdobná, ale rozsah prací bude jiný. Součástí
projektu na Podhradském rybníku bude
i vytvoření části refugia tedy útočiště pro
obojživelníky,“ objasnila Lenka Urbánková z Povodí Moravy.
Hlavní důvody tak výrazného rozdílu
v ceně je však třeba přece jen asi hledat
někde jinde. „Revitalizace konce vzdutí Podhradského rybníka je financována
z dotace SFŽP. Akci na přehradě financu-

je Povodí Moravy z vlastních prostředků.
Na vybudování hráze jsme si najali firmu, další úpravy proběhly i díky vlastní
technice Povodí Moravy. To celkové náklady o něco zlevnilo,“ doplnila Urbánková s tím, že třetí hráz na přehradě byla
v uplynulém týdnu dokončena.
Inu, platí tu zkrátka staré známé pravidlo: jak je na něco dotace, vždy to vyjde
o dost dráž, než když to děláme z vlastních peněz... A to určitě neplatí pouze
v případě revitalizace Podhradského
rybníka a plumlovské přehrady. Čím to
jenom může být?!

776 159 120

region@vecernikpv.cz
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Krádež vajíček v Mostkovicích „OBJASNĚNA“

Může za ni ALZHEIMER!
Mostkovice/mik - V minulém
čísle Večerník informoval o po-měrně úsměvném případu
zmizení šedesáti vajec, která měl
neznámý pachatel ukrást třiaosmdesátiletému klientovi Domu
s pečovatelskou službou v Mostkovicích. Ovšem vzápětí se ukázalo, že všechno bylo jinak!
Po zveřejnění informací o domnělé krádeži se v redakci Večerníku

telefony netrhly. Dotčené byly obyvatelky sociálního domu z Mostkovic. „Policie vás zřejmě zapomněla
informovat, že pár hodin po nahlášení krádeže se vajíčka našla! Měly
jsme tady se sousedkou peklo, ten
starý pán nás považoval za zlodějky. Jenomže pak si vzpomněl, že
vajíčka si uložil jinam, než původně myslel...,“ prozradila nám žena
z Domu s pečovatelskou službou v

K MDŽ si ve Vranovicích-Kelčicích připili pálenkou
Porotě nejvíc chutnala hruškovice z Malého Hradiska

Vranovice, Kelčice/pav - V Restauraci „U Toma“ v Kelčicích
se na Mezinárodní den žen
konal dvanáctý ročník koštu
domácích pálenek „Vranovská
štamprla“. Na akci, kterou
pořádá místní zahrádkářský
spolek, se letos sešlo přes osm
desítek vzorků. Degustační
komise udělovala ceny a čestná
uznání v jedenácti kategoriích,
přičemž absolutní vítězství
si v sobotu 8. března odnesla
hruškovice Josefa Sekaniny
z Malého Hradiska.
Jalovec, bezinky, maliny, ořechy
i standardní švestky, jablka, hrušky
- to všechno jsou suroviny, ze
kterých byly vyrobeny originální
domácí „samohonky“, jenž se letos
utkaly v klání Vranovská štamprla.
Nejpočetněji zastoupená kategorie
však byla tradičně švestka, v níž
zápolilohned třiadvacet vzorků.

Naopak podle slov pořadatelů
oproti uplynulým ročníkům velmi
početně oslabila kategorie hruška,
ve které se tento rok utkalo pouze
osm vzorků.
Patnáctičlenná degustační komise
pálenky hodnotila už týden před
samotnou akcí. „Sešel se nám letos
solidní počet vzorků, celkem jich
je dvaaosmdesát. Za dobu, co tuto
akci pořádáme, jsme jich tu nejvíce
měli něco málo přes stovku. To
už je ovšem množství, které se
organizačně hůř zvládá, jeden
porotce je totiž schopen ochutnat
maximálně dvacet vzorků. Jsme
tudíž s letošní účastí spokojeni, “
prozradila večerníku Ivana Hasalová, předsedkyně pořádajícího
zahrádkářského spolku. Podle
jejích slov je také letos kvalita
pálenek velmi vysoká, což je zajímavé vzhledem k velkému suchu
a špatné úrodě. „Asi proto, že bylo

tak málo ovoce, dali si všichni na
výrobě velmi záležet,“ dodala
Hasalová spokojeně.
Udělena byla také cena laické
poroty, o které rozhodli
návštěvníci akce přímo na místě.
Všechny vzorky měli možnost
ochutnat a ohodnotit. „Hodnocení beru zodpovědně, zatím jsem
vyzkoušel kolem patnácti z nich
a jednoznačně u mě vede švestka
- vzorek číslo dva. Je opravdu
vynikající, medová, jak dělaná
pro dámy,“ usmíval se místní
návštěvník Vladimír a dodává:
„Kvalita vzorků je srovnatelná
s loňským ročníkem, a to navzdory
malé úrodě a velkému suchu.“
Počet soutěžních vzorků i zájem
ze strany koštérů svědčí o tom,
že letošní dvanáctý ročník určitě
nebude posledním a Vranovskou
štamprlí si příští rok budeme moci
připít už potřinácté.

výsledky 12. ročníku Vranovská štamprle
Meruňka: Pavel Soldán, Kelčice
Višeň: Jan Grydil, Vranovice
Mirabelka: Václav Prášil, Smržice
Třešeň: Tomáš Svoboda, Tovačov
Směs ovoce: Jan Svačina, Dětkovice
Ryngle: Jan Babiánek, Kaple
Švestka: Lubomír Vláčil, Vranovice
Durancie: Antonín Svoboda, Lobodice
Vítěz laické poroty: Irena Dubovská,
Hruška: Josef Sekanina, Malé Hradisko
vzorek švetska
Jablko: Anna Sypěnová, Čelechovice na Hané
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Ohlédnutí za uplynulým rokem se těší stále většímu zájmu

Smržice/zb, mls - Kulturní dům ve
Smržicích se jednou za rok promění
v kino. Ani stošedesát připravených židlí však minulý pátek nestačilo a musely
se přenášet další z nedaleké restaurace.
Takový zájem byl o další, v pořadí už
devatenácté pokračování reportážního
filmu místního videokronikáře Zdeňka
Balcaříka.
Kameraman, střihač, zvukař a režisér
v jedné osobě zpracoval hodiny filmového
materiálu natočeného v průběhu loňského
roku do přijatelné délky a promítl je svým
spoluobčanům. Ještě před zahájením promítání předali zástupci komise pro životní
prostředí vyhodnoceným občanům ceny
za nejhezčí vánoční výzdobu jejich domů
v loňském roce.
Film měl opět čtyři díly a v krátkých reportážích dokumentoval život ve Smržicích v roce 2013. V hledáčku kamery se
objevily nejen oficiální obecní události
a aktivity, ale také akce místních spolků
či sportovních oddílů, gratulace jubilantům, ale také záběry z každodenního
života a okolní přírody. První přestávku vyplnila soutěž „Jak znáte historii své
obce“. Diváci měli napsat, v kterém roce

Oceněná „herečka“. Bohumila Polívková
v pátek získala prestižní cenu Smržické lev za
rok 2013 za nejlepší herecký výkon v celém
filmu. Snímek je z oslavy jejích devadesátých
narozenin, při níž perlila svými vtipnými postřehy.
Foto: archiv Zdeňka Balcaříka
se narodil jeden z nejvýznamnějších smržických rodáků, matematik Jakub Kreza.
Z devadesáti odevzdaných odpovědí byla
jen třetina správně a z nich byl vylosován
výherce dárkového koše.
Každoročně je také vyhlášen nový držitel prestižní ceny Smržické lev za nejlepší herecký výkon v celém filmu. Letos
byl po skončení filmu divákům promítnut
sestřih šesti nominovaných, ze kterých
kulturní komise vybrala vítěze. Tentokrát
se jím stala Bohumila Polívková, která při

oslavě svých devadesátých narozenin napovídala před kamerou tolik vtipných a zajímavých postřehů, že byl problém vybrat
z nich to nejlepší. Jednadevadesátiletá Polívková se promítání videokroniky osobně
zúčastnila, vydržela ale jen do konce prvního dílu, protože je zvyklá podle jejích
slov v sedm večer zalehnout. Cena jí bude
proto předána během tohoto týdne opět za
přítomnosti kamery. Tyto záběry se však
už objeví až v dalším pokračování smržické videokroniky v roce 2015.
Jak se Večerník dozvěděl, příští promítání
už by mělo být posledním. „Po dvaceti letech bych chtěl svoji filmovou tvorbu pro
obec ukončit a začít zase normální život.
Celoroční natáčení všech zajímavých událostí v obci a jejich následné zpracování
do filmové podoby je totiž tak časově náročné, že na další aktivity a rodinný život
moc času nezbývá,” potvrdil nám Zdeněk
Balcařík, který se rozhodl „v nejlepším
přestat“.
Věřme tedy, že film Smržice v roce 2014
bude v jeho dosavadní tvorbě skutečně
tím nejlepším a také, že se ve Smržicích
najde někdo, kdo v tvorbě obecní videokroniky bude pokračovat...

Bylo co pít. Příchozí mohli ochutnávat z celkem dvaaosmdesát vzorků domácích kořalek seřazených do předpisové řady průhledných
sklenic.
Foto: Pavla Vašková

jak se koštovalo u toma ...

3x foto: Pavla Vašková

Představujeme regionální podnikatele...

Zahrady Šmehlík: komplexní řešení i pro vaši zahradu

Přemyslovice/pr - Hledáte někoho,
komu můžete bez obav svěřit péči
o svou zahradu? Máte krásný nový
dům, ale pozemek kolem vypadá stále jako staveniště? Nemáte možnost
nebo čas vrtat se v hlíně, set trávu
a sázet stromky?
Jednoduché a zároveň komplexní řešení vám přináší firma Zahrady Šmehlík z Přemyslovic. Její majitel pan Petr
Šmehlík má spoustu zkušeností a znalostí z praxe v zahradnických oborech
a oblastech jim příbuzných. Firmu založil v roce 2002 a její nabídka se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. Zabývá se
kompletní realizací okrasné zahrady od
návrhu po samotné fyzické zpracování

a údržbu. Založí setý trávník, nebo kobercový, vysadí stromy, poseče trávu,
zajistí zavlažování, v zimě odklidí sníh,
postaví kamennou zídku. Do jejich nabídky patří stavby plotů, tesařské a stolařské práce, vyrobí vám na vaši zahradu pískoviště, pergolu či lavičku, dále
provede zemní práce a drobné stavební
práce. Vzhledem k tomu, že firma Zahrady Šmehlík jde s dobou, zajistí vám
například i plastové neviditelné obrubníky, které kopírují jakýkoliv tvar trávníku, či zatravňovací dlažbu. K úpravám terénu používají specializovanou
techniku, mají k dispozici například
mobilní prosévačku, zakladač trávníků,
vrtací zařízení, mininakladač či bagr.

Za dobu své existence již firma realizovala řadu projektů, například
zeleň v obcích a městech Rakůvka,
Křenov, Jesenec, Kostelec na Hané,
Konice, Smržice, Pěnčín, údržbu
střešní zahrady na Krajském úřadě v Olomouci, zeleň na výstavišti
v Brně, Svatební studio Caxa Olomouc, dům služeb v Náměšti na
Hané, okolí tenisového hřiště Moravskoslezský Kočov, Valašské Meziříčí,
Kuřim, Bruntál a další. Zároveň se
však rádi postarají i o vaši soukromou zahrádku nebo i hrob.
Veškeré informace najdete na
www.zahradysmehlik.cz
nebo na telefonu 774 581 324.

Držovice přistoupily na nabídku: BEREME TO A KONEC!
Ve čtvrtek 6. března se k veřejnému jednání sešli zastupitelé Držovic. „Plným počtem devíti hlasů
napříč politickým spektrem jsme
odsouhlasili nabídku Prostějova
a přijímáme zmíněnou částku jako
konečné majetkové vyrovnání po
odtržení Držovic v roce 2006,“ po-

tvrdila Večerníku Blanka Kolečkářová, starostka Držovic. Jak dodala,
čekají ji teď administrativní úkony.
„Okamžitě požádáme Krajský soud
v Brně o stažení naší žaloby, což je
samozřejmě podmínkou města Prostějova. Jakmile obdržíme soudní
potvrzení, budeme informovat pana

primátora Pišťáka,“ sdělila Blanka
Kolečkářová s tím, že je ráda za
ukončení letitého sporu o peníze.
„To máte stejné jako po rozvodu
manželství,“ dodala starostka Držovic.
Dobrý pocit z rozhodnutí držovického zastupitelstva má i pros-

tějovský primátor. „Beru to velmi
pozitivně. Zatím částku 2,9 milionu
korun budeme deponovat u advokáta a převedeme ji na účet Držovic
až ve chvíli, kdy budou potvrzeny
všechny kroky vedoucí k soudnímu
sporu,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák.

pokračuje nový seriál - ROZHOVORY S OPOZIčNÍMI ZASTUPITELI
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již
v sedmi číslech Večerníku, dostali po starostech jednotlivých obcí prostor i jejich opoziční zastupitelé.

K dění ve své obci již promluvili lipovský zastupitel z Plumlova, J. Haluza z Výšovic a dnes D. barnet
Koudelka, R. Krč ze Stražiska, držovický J. Marti- z Hrušky. Chcete i vy?
nek, J.Zatloukal z Němčic nad Hanou i M. Otruba Můžete se sami ozvat na e-mail: vecernik@pv.cz.

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Hrušky Davidem Barnetem:

„Rád bych dokončil to, s čím jsem do posledních voleb šel“
Hruška - Nováčkem mezi zastupiteli obce Hruška se
na podzim 2010 stal David Barnet. Při své první kan- „Na prvním místě to je zlepšení komunikace
didatuře o osm let dříve ještě neuspěl, napodruhé se
mezi občany, která je špatná. Z toho pramení
mu ale již zadařilo a stal se jedním ze sedmi zástupců
přibližně čtvrt tisícovky obyvatel této vesnice nacháze- zbytečné půtky, které obec jenom oslabují...“
jící se v jižní části prostějovského okresu. Do voleb se zastupitel Hrušky DAVID BARNET
pravděpodobně přihlásí i na podzim, na post starosty o přetrvávajících starostech v obci
ale kvůli pracovní zaneprázdněnosti nepomýšlí.
Jiří Možný
Do voleb zbývá necelý rok,
jak hodnotíte dosavadní
práci zastupitelstva a vedení
obce?
„Naše obec je příliš malá na to abychom v průběhu volebního období
nenašli společnou vizi směřování
naší obce. Počáteční nedorozumění pramenila spíše z pomluv
a závisti některých spoluobčanů, ale
i to jsme během prvního půl roku
překonali a musím říci, že nyní celé
zastupitelstvo pracuje po vzájemné
shodě na výbornou.“

Jak dlouho jste již činný
v komunální politice?
„Já sám jsem šel do komunálních
voleb podruhé. Napoprvé jsem neuspěl, takže jsem vlastně nováčkem
v obecním zastupitelstvu. Na malé
obci to není o politice, jak ji známe
z médií, ale spíše o vytváření zázemí a servisu pro spoluobčany starší
generace, kterých na vesnici přibývá, a hledání možností jak udržet či
p
přilákat
mladé lidi na vesnici.“
Co se podle vás za uplynulé
tři roky opravdu podařilo
a stojí za pochvalu?
„Myslím si, že se nám toho po-

dařilo hodně. Od rekonstrukcí
chodníků, vybudování zázemí na
místním hřišti a mnoha dalších
drobných investičních akcí, ale na
co jsem opravdu pyšný, to jsou dvě
věci – revitalizace místních rybníků
a nastavení pravidel obecní finanční výpomoci pro mladé rodiny při
koupi domu v naší obci. Na obou
projektech jsem se aktivně podílel,
byť již předešlé zastupitelstvo jeden
z rodinných domů financovalo.“
K čemu máte naopak výhrady?
„Neřekl bych, že mám k něčemu výhrady, spíše se nám nepodařilo něco,
s čím jsem šel do voleb. Na prvním

připomíná nevybuchlou munici.
Přivolaný pyrotechnik zjistil, že
jde o dělostřelecký protipancéřový granát ráže 76 mm z druhé
světové války. Munici zajistil
a převezl k likvidaci,“ prozradil
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodal,
k ohrožení života nebo majetku
nedošlo.

Nemá ani pět tisíc, ani dřevo...

Chutnalo jim. Restaurace „U Toma“ v Kelčicích se v so- Oslavily svátek žen. Trojice organizátorek si pochutnala Zodpovědný hodnotitel. Pan Vladimír z Vranovic posubotu zaplnila milovníky domácích pálenek.
zejména na speciálních likérech.
zoval jednotlivé vzorky velmi poctivě.

Držovice, Prostějov/mik - Sousedé z Držovic kývnuli na poslední
a jedinou možnou nabídku vedení prostějovského magistrátu na
mimosoudní majetkové vyrovnání ve výši 2,9 milionu korun.
Chtěli mnohem víc, ale jejich
nároky už několikrát smetl soud.

Podle obyvatel zmíněného domu
to není první případ, kdy starý pán
volal na pomoc policii. „Je mu už
třiaosmdesát let a trpí alzheimerovou chorobou. Co vím, tak jenom
letos volal policisty třikrát. Jednou
mu někdo jako ukradl peněženku,
pak kabát a teď ta vajíčka. Ale po
chvíli se vždycky všechno našlo,“
vysvětlila seniorka z Mostkovic.
Večerník se snažil kontaktovat
muže, který poměrně často volá
díky své zapomnětlivosti muže zákona. Zjistili jsme ovšem, že odjel
k přítelkyni do Hradce Králové...

V Babylonu našel
GRANÁT!
Babylon nalezl předmět, který

Brodek u Konice/pk - Pořádně
vylekaný byl uplynulou sobotu
čtyřicetiletý muž z Olomouce,
který při procházce přírodou
prostějovským regionem našel
granát! A protože nevěděl, o co
se jedná, okamžitě zalarmoval
policisty...
„V sobotu osmého března kolem
osmnácté hodiny zavolal na linku
muž z Olomouce, že u obce Brodek u Konice v místě nazývaným

Prostějov/red - Trestného činu
podvodu se dopustil neznámý
pachatel, který minulé pondělí
3. března odpoledne v Dobromilicích uvedl v omyl jednašedesátiletou ženu.
Nejprve jí totiž „fikaně“ sdělil, že
veze dřevo jejímu bratrovi, který není
doma, a požadoval po ní finanční obnos kolem čtyř tisíc osmiset korun.

Při promítání videokroniky

Smržic židle nestačily

Mostkovicích, která si nepřála být
jmenována.
O potvrzení šťastného nálezu šedesáti kusů slepičích vajec v hodnotě stoosmdesáti korun jsme
požádali mluvčího Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Mohu potvrdit, že nás muž
zaměstnal, kdy nám nahlásil krádež
vajíček a na druhý den zase oznámil, že je uložil na balkón místo do
poličky, a zapomněl na to. Případ
byl ze strany policie odložen, jelikož se skutek nestal,“ potvrdil Josef
Bednařík.

místě to je zlepšení komunikace
mezi občany, která je špatná. Z toho
pramení zbytečné půtky, které obec
jenom oslabují. Dále se nám nepodařilo získat využití pro místní budovu
školy ve středu obce. Je to objekt,
který trápil již předešlá zastupitelstva.
Zmínit musím také dokončení kulturně-sportovní zóny a v neposlední
p
řadě prodej
stavebních parcel.“
Co tedy vidíte jako priority
do nejbližších let?
„Priority mohou být pro každého
jiné. Já bych rád dokončil to, s čím
jsem do posledních voleb šel, co se
nám zatím nepodařilo. Za jedno volební období se vše zvládnout nedá.

Foto: archiv Davida Barneta
Otázkou je, zda se mnou do toho
bude někdo ochoten jít.“
Přijal byste nabídku stát se
starostou?
„Nabídku na starostu bych asi nepřijal, protože jsem dost pracovně
vytížený v rodinné firmě a hodně
času mě stojí moji dva dospívající
synové. Nicméně pokud by byla
názorová shoda a hlavně mě spoluobčané znovu zvolí, jsem připraven
případnému starostovi či starostce
krýt záda. Já sám od sebe se určitě
o žádnou funkci ucházet nebudu.“

„Žena mu dala pětitisícovou
bankovku, kdy jí muž uvedl, že si zajde do obchodu
rozměnit, aby jí mohl vrátit
dvěstě korun. Pachatel se již
nevrátil a k dodání dřeva také
nedošlo,“ prozradil Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Došlo na naši adresu...

Jak to chodí

ve Stražisku...?

Vážená redakce
Prostějovského Večerníku,
možná tento článek nikam nezařadíte, ale jistě by přispěl k objasnění
některých skutečností ve Stražisku.
Před časem ve Večerníku psal
opoziční poslanec ze Stražiska
kladně i záporně o dění v obci,
stěžoval si na nezájem občanů
o obec. Nelze říci, že se v obci nic
nedělá. V poslední době se provedlo vyasfaltování téměř celé obce,
regulace potoka, zateplila mateřská
škola a podobně.
Reakcí na jeho článek pak bylo
vystoupení hospodářky obce
s obhajobou práce úřadu a starosty a hlavně přáním starostovi pevného zdraví. Je smutné,
že by se měli občané dovídat
o dění v obci z regionálního tisku,
jak se řídí a s jakými výsledky. Asi
to bude tím, že některé „blbé kecy“
nikoho nezajímají (z vedení obce),
proto není jiné cesty.
U nás všichni dobře víme, že od
hospodářky, celoročního ředitele
obecního koupaliště (přírodního),
správce obecního lesa, uklízečky,
kronikářky obce po vedoucí hospody na koupališti jsou to většinou
jeho rodinní příslušníci. Je nutné
také podotknout, že lidé jsou již
znechuceni děním nejen u nás, ale
i ve státě.
Nevím, zda se to povede, ale měli by
oba tito pisatelé uvést na pravou míru
INZERCE

aspoň některé důvody, proč není zájem občanů o práci a dění v obci.
Například je pravda, že jeden vlivný poslanec ztratil cestou z koupaliště částku zhruba padesát tisíc
korun, ale přiznal jen sedm... Až
poctivý nálezce vrátil celou částku,
tak se zjistilo, o co vlastně jde. Šla
tato částka (myšleno rozdíl) nějak
zamaskovat v tržbě z koupaliště a
přizpůsobit tak, aby bylo všechno
v nejlepším pořádku?
Je pravda, že obec vykoupila
od kamaráda jednoho vlivného
poslance na konci obce nepotřebné pozemky za několik set
tisíc? Vědí poslanci a hospodářka, za kolik se vykupují pozemky
a sousední parcela koupená panem
JUDr. z Přemyslovic?
Myslí si členové OZ, že podnikají
s obecními penězi dobře, když doplácí na obecní hospodu měsíčně
desítky tisíc, a přitom vědí, že tak
třicet metrů od jejich hospody je
druhá, státem dotovaná hospoda?
Těžko by se odpovídalo uspokojivě
většině našich občanů! Pokud chtějí
členové OZ podnikat, ať podnikají
a rozhazují ze svého!
Nelze obec řídit jak náčelník indiánů „Velká Huba“, ale zodpovědně
a kolektivně. Přeji proto také všem
pevné zdraví, ať se jim zlepší!
Omlouvám se, nelze se skrz bezpečnost podepsat (není to dost bezpečné...)

Kultura v Prostějově a okolí...
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JESENEC NAŽHAVILA EROTIKA XXXL
Jubilejní ročník lechtivého plesu nabídl potěšení pro každého

nova
Všestranný rodák z Rousí
nabízí mix ze své tvorby

Z vernisáže. Autor před svými obrazy během čtvrtečního slavnostního zahájení výstavy.
Foto: archiv galerie N7

Po výstavě krajinek z Vysočiny přichází prostějovská Galerie N7
v Netušilově ulici s něčím docela jiným. Tentokrát se jedná o obrazy v moderním stylu, které návštěvníky zaujmou svými odkazy na klasické umění.
Vernisáž děl Pavla Zugara zde proběhla ve čtvrtek 6. března.
Prostějov/mls
Pavel Zugar patří mezi skutečně
všestranné výtvarníky. Rodák
z Rousínova zvládá kresbu, malbu, grafiku i keramiku, v hledáčku jeho zájmu je také fotografie,
design a dokonce i architektura.
Na aktuální prodejní výstavě
v Galerii N7 ukazuje průřez svojí
tvorbou.
Čtvrteční vernisáže se osobně
zúčastnil také Zugarův učitel

Jiří Škodák. Kromě vášně pro
umění oba muže spojuje i to,
že žijí v Rousínově. Na svého
kolegu se přišli podívat i Ivana
Pavlišová, která tvoří krásné
krajiny z Českomoravské vysočiny, Helena Pirohová, jenž
vystavuje v mnoha galeriích
Olomouckého kraje, ale také
tvůrce vitráží z Kroměříže Milan Šanda a mnoho pravidelných i několik nových návštěvníků galerie.

„Přítomné zaujaly zejména série
malovaných aktů žen, které svým
provedením vždy odkazují na jiný
umělecký sloh. Pozornost budily
i abstraktní obrazy Léto a Zima,
odkazující na techniku ´zlatého
řezu´, jenž využíval i Leonardo da
Vinci,“ vypíchla majitelka Galerie
N7 Helena Žáková.
Na výstavu Mix Pavla Zugara se
můžete přijít podívat vždy od úterý
do pátku od 10.00 do 17.00 hodin
a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

Prostějov/peh - Kolik humoru
se vejde do jedné útlé knížečky
a do jednoho spisovatele-kastelána, který se za spisovatele vlastně vůbec nepovažuje.
O tom se přesvědčili účastníci
besedy s Evženem Bočkem,
autorem knihy Poslední aristokratka, oceněnou titulem nejhumornější kniha roku 2012.
Uplynulý čtvrtek 6. března bylo
v podkrovním sálu prostějovské
knihovny opět živo a také hodně
veselo. Knižní tituly „Poslední Čtenářští rekordmani. Rodina Cháberova přebírá z rukou řediaristokratka“ a „Aristokratka ve tele Městské knihovny v Prostějově Aleše Procházky ocenění za
varu“ sem přišel zdejším čtená- svou čtenářskou věrnost. Spisovatel Evžen Boček přihlíží na snímřům představit sám autor Evžen ku druhý zprava.
Foto: Petra Hežová
Boček.
„Za spisovatele se nepovažuji, na který nemám moc času. Knihy kolik úryvků ze své knihy. A již
psaní je pouze mým koníčkem, Poslední aristokratka a Aristokrat- po prvních větách bylo jasné, proč
ka ve varu jsem psal osm let,“ při- se Poslední aristokratka stala držiznává Evžen Boček, který pracuje telkou ceny Miroslava Švandrlíka
už dvaadvacátým rokem jako kas- a získala titulu nejhumornější knitelán na zámku v Miloticích, kam ha roku 2012.
autor všechny přítomné srdečně Ty šťastnější, kteří se ke knize
dostali v knihovně dřív, než byla
pozval.
Ještě před zahájením samotné beznadějně rozpůjčována, a mohbesedy bylo ale nutno učinit je- li si ji tak v klidu přečíst, autor
den významný akt, a to pogra- uklidnil tvrzením, že s nerudným
tulovat rodině Cháberových, kastelánem Josefem, který nekteří si za uplynulý rok půjčili snáší návštěvníky, psychology,
nejvíce knih, a to rovných tři pijany čaje, novináře, odboráře,
sta sedm. „Je to především záslu- protestanty i lidi, kteří někam
ha tady tatínka,“ prozradila paní cestují, nemá téměř nic společnéCháberová na manžela, který je ho. Jednoduše ti, kteří místo na
Autogramiáda. Příležitost uko- dle svých slov velkým příznivcem setkání s prezidentem Milošem
řistit autogram autora nejhumor- především špionážních příběhů. Zemanem vyrazili na besedu
nější knihy roku 2012 si nene- S gratulací přispěchal i spisovatel s Evženem Bočkem, neměli čeho
chali účastníci besedy ujít.
Evžen Boček, který se následně litovat, protože tolik se jistě už
Foto: Petra Hežová podělil s účastníky besedy o ně- dlouho nenasmáli...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

Jesenec/pav - Již podesáté se v
Jesenci uskutečnil Společenskoerotický ples. A tento sobotní
večer si návštěvníci obzvlášť
užili díky rozmanitému programu, který se nesl ve znamení
exotiky. Tombolu roznášely
krásné pirátky z Karibiku
„nahoře bez“ a oko každé ženy
potěšilo vystoupení urostlého
mulata. Skutečnou perličkou
ale bylo vystoupení baculaté
striptérky Mery...
Erotický ples se tentokrát konal
8. března, a tak zde všechny
návštěvnice mohly zároveň oslavit svůj svátek MDŽ. O zábavu
zde měly postaráno, v programu
pro ně totiž byla připravena již
tradiční přehlídka luxusního prádla a žhavá strip show, kterou jim
předvedl mulat Werny. Poloviční
Kubánec naplno předvedl svůj
jižanský temperament, přičemž
na pódiu mu zdatně sekundovala
divačka Bára, kterou si z publika
v náručí přinesl... Jejich show tak
sklidila velké ovace. „ Musím uznat,
že to stálo za to. Werny má vážně
pěkné tělo, které jsem si pozorně
prohlédla velice zblízka,“ pochvalovala si Bára po vystoupení.
Pánové také nepřišli zkrátka,
dostalo se jim opravdu nadměrné
porce erotiky při vystoupení
boubelky Mery. Baculka to rozbalila ve velkém stylu. A diváci
se nechali strhnout, i když její
představení většinou vzali spíše
jako recesi. Zlatým hřebem
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Niki a Monika. Sličné zdravotní sestřičky ukázaly všem zvědavcům, jak moc se mají rády. Přitom
vystavily na odiv své krásné křivky.
Foto: Pavla Vašková
večera pak byla lesbická show
zdravotních sestřiček. Monika
a Niki předvedly divákům svá
těla velmi důkladně, ze všech
stran i ve všech pozicích...
Tak jako na každém plese, ani
zde nesměla chybět bohatá tombola, která obsahovala více než
dvě stovky zajímavých cen.
Její losování mělo také erotický
nádech. Výherci kromě ceny
obdrželi navíc i polibek od divoké
pirátky Niki.
K tanci již podruhé v řadě zahrála skupina Kreyn. O zajímavou
kulturní vložku se také postaral

houslista Martin Pištěk, který
zahrál Rumbu a svou hudební
produkcí strhl k tanci téměř celý
sál. Některým návštěvníkům
mužského pohlaví ani nevadilo, že
nemají partnerku a rozjeli to přímo
vedle houslisty na vyvýšeném
pódiu.
V průběhu večera se, tak
jako každoročně, několik
„ovíněných“ mužů nechalo
strhnout k ukazování částí
svého těla původně skrytých
pod společenským oblečením,
ovšem většinou zůstalo u těch
částí „zadních“...

„Jsem tady už potřetí a vždycky
se dobře bavím. Vyhovuje
mi uvolněná atmosféra, která
zde vládne. Letos jsem se
samozřejmě nejvíc těšil na lesbickou show, jako asi každý
chlap, ale vystoupení boubelky
Mery mě odzbrojilo. S erotikou
to nemělo nic společného, ale
pobavil jsem se,“ ohodnotil
letošní program plesu Petr Burget z Prostějova.
Jubilejní desátý ročník Společensko-erotického plesu je tedy
už za námi a nezbývá než se těšit,
co přinese ten příští, jedenáctý...

jakk se kdo svllékll v jeesencci....

3x foto: Petra Hežová
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Mulat Werny. Vystoupení snědého svalovce nenechalo v klidu žádnou dámu v sále. Není divu, že s Boubelka Mery. Přestože měli páni jinou předním návštěvnice Bára ochotně spolupracovala a pořádně se tak nažhavila...
stavu o strip show, sklidila baculatá velký potlesk.

Prostějov, Olomouc/lv - Operní příznivci v regionu si letos
přijdou na své. V rámci Hanáckého operního festivalu v Olomouci a Prostějově postupně
vystoupí Elina Garanča a Joseph Calleja, dvě hvězdy hudebního nebe. „Koncerty budou
v centru pozornosti hudebních
fanoušků, kulturní veřejnosti
i významných osobností olomouckého a prostějovského regionu. Špičková světová hudba
propojí dvě nejvýznamnější
hanácká města. S ohledem na
prestiž, atraktivitu a světový
význam obou interpretů
očekáváme také bohatou účast
zahraničních příznivců vážné
hudby. V této souvislosti se
bude jednat i o velmi dobrou
reklamu a prezentaci České
republiky, Olomouckého kraje
a jednotlivých měst,“ prohlásil Miroslav Černošek, šéf
marketingové společnosti TK
PLUS, která obě vystoupení
spolupořádá. Koncert Eliny
Garanči proběhne na Horním
náměstí v Olomouci 26. června,
Joseph Calleja se představí
na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka 31. srpna.

Diva naváže na
Curu a de Luciu
Už několik let se v Olomouci
pojí se začátkem léta atraktivní
hudební zážitek v podobě openair koncertu světových hudebních hvězd. V roce 2012 zpíval
na Horním náměstí José Cura,
loni pak zahrál jeden z nejlepších
kytaristů světa Paco de Lucia.
Na tato velká jména naváže další
hvězda operního nebe, původem lotyšská mezzosopranistka
Elina Garanča, která už patnáct
let sklízí úspěchy na pódiích

největších světových operních
scén. „Na tradici vystoupení
velkých hvězd na Horním náměstí
jsme hrdí. Mne moc těší, že na ni
i díky spolupráci se společností
TK PLUS můžeme opět navázat
a představíme olomouckému publiku další vynikající umělkyni,“
konstatoval nově inaugurovaný
primátor Statutárního města Olomouc Martin Major.
Ve čtvrtek 26. června se
tato výrazná operní hvězda
současnosti představí olomouckému publiku. Elinu Garanča
doprovodí Moravská filharmonie
Olomouc, dirigentské taktovky se
chopí světoznámý dirigent Karel
Mark Chichon, jinak manžel
operní hvězdy. Jako host vystoupí nadějný a talentovaný český
tenorista Petr Nekoranec. Elina
Garanča s rodinou dorazí do Olomouce o několik dní dříve a bude
se zde spolu s Moravskou filharmonií připravovat na vystoupení.
Vstupenky je možné zakoupit
v sítích Ticketportal a Eventim.

Oslavy radnice
ozdobí Calleja
V závěru letních prázdnin
zažije Prostějov a náměstí T. G.
Masaryka atraktivní premiéru
světového tenoristy. Malťan
Joseph Calleja patří dnes mezi
TOP 5 tenoristů světa a svým
koncertem přispěje současně
i k oslavám sta let prostějovské
radnice. Sólistu bude doprovázet
Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín a dirigovat bude vynikající
slovenský dirigent Rastislav Stur.
Jako host vystoupí barytonista
Lucas Meachem.
„Ne každému městu velikosti
Prostějova se podaří, aby hostilo
podobný koncert. Bude to vyvrcholení našich oslav. V konkrétní
hodinu budeme středobodem
operního světa,“ poznamenal
s úsměvem Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov.
Joseph Callleja se narodil roku
1978 a je přirovnáván k leg-

endárním pěvcům, jakými byli
Jussi Björling, Benjamino Gigli
a Enrico Caruso. Rodák z Malty
patří dnes k nejvyhledávanějším
tenoristům na obou stranách
Atlantiku. Ve svých pětatřiceti
letech má ve svém repertoáru
osmadvacet hlavních rolí a
vystupuje na předních světových
scénách včetně newyorské Metropolitní opery nebo londýnské
Covent Garden. „V průběhu
koncertu zazní řada krásných
melodií. Věřím, že po tomto vystoupení získá opera řadu nových
příznivců,“ uvedla náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.
Vstupenky je možné zakoupit
už nyní v sítích Ticketportal
a Eventim v cenové relaci:
sektor A 1000 korun; sektor
B 700 korun; tribuna D 400
korun. „Chceme, aby byl koncert dosažitelný především pro
prostějovské diváky, a proto je
cena vstupenek mnohem nižší,
než je v takových případech obvyklé,“ doplnila Hemerková.

Ze života města
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Prostějov čeká další DOPRAVNÍ PEKLO
Před Olomouckou bude uzavřena Dolní, vznikne zde nový rondel

Dopravní systém Prostějova čeká v nejbližších týdnech
a měsících další obrovská zatěžkávací zkouška. Radní
se rozhodli lidově řečeno kopnout do vrtule a po dohodě
s Olomouckým krajem dojde už za pár týdnů k uzavření části Dolní ulice v souvislosti s výstavbou již avizovaného provizorního rondelu u motorestu U Rodenů.
Zároveň s tím se vybuduje odbočovací pruh z Dolní ulice
do Šárky. Toto všechno se musí stihnout do další náročné dopravní investice, a to rekonstrukce křižovatky
v Olomoucké ulici!
Prostějov/mik
V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí křižovatky ulic Olomoucká, Sladkovského a Barákova vedení města připravuje
vedení objízdných tras po dobu
uzavírky tohoto dopravního uzlu,
jednoho z nejfrekventovanějších
v Prostějově.
„Před zahájením rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké jsme
prosadili výstavbu okružní
křižovatky v Dolní ulici
U Rodenů, abychom zvýšili
její kapacitu a co nejvíce elimi-

novali riziko dopravních komplikací při sjezdu z estakády
Haná směrem do města, kudy
povede hlavní objízdná trasa,“
vysvětlila Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. Okružní křižovatka vznikne instalací
dočasných dopravních prvků,
jež budou v rámci následné
rekonstrukce nahrazeny výstavbou plnohodnotného kruhového křížení.
Už dnes, tedy v pondělí
10. března, budou náměstci
primátora Alena Rašková

a Zdeněk Fišer jednat s vedením Správy silnic Olomouckého
kraje
nejen
o přípravě objízdných tras, ale
také o navazující komplexní
rekonstrukci
křižovatky
U Rodenů. „Vzhledem k tomu,
že předmětné komunikace jsou
v majetku Olomouckého kraje,
bude i v tomto případě zvolena cesta uzavření smlouvy
o společném postupu zadavatelů
obdobně jako u rekonstrukce
v Olomoucké ulici. Rada města
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši

tří milionů korun na realizaci
okružní křižovatky,“ dodala
Alena Rašková.
Jakmile se dokončí instalace
provizorního rondelu v Dolní
ulici a odbočka do Šárky, bude
v Prostějově následovat další
uzavírka. Tentokrát v Olomoucké ulici v souvislosti s generální rekonstrukcí křižovatky
s Barákovou a Sladkovského
ulicí!
Předmětem této veřejné zakázky
jsou stavební úpravy křižovatky
s křížením s železniční tratí. Stavba řeší prostor křižovatky s úpravou jednotlivých větví, a to v ulici
Olomoucká (délka 183,17 metru),
v ulici Barákova (délka 66,10
metru) a v ulici Sladkovského
(délka 77,80 metru). S úpravami
komunikací souvisí potřebné
přeložky inženýrských sítí. „Na
manipulační ploše před garážemi
v Barákově ulici budou vybudována nová stání pro osobní vozidla jako náhrada za zrušená stání
podél silnice. Křižovatka bude

EXPRESS
z rady města

Rychle a zběsile! Na křižovatce poblíž motorestu U Rodenů v Dolní ulici bude během dubna a května vybudován provizorní rondel,
následovat bude odbočovací pruh do Šárky. A pak už konečně Olomoucká...
Foto: Magistrát města Prostějova
osazena světelným signalizačním
zařízením pro zajištění vyšší kapacity průjezdnosti křižovatkou.
Podle smlouvy město uhradí
náklady rekonstrukce komunikace
v ulici Sladkovského, parkoviště,
kanalizace a bude se podílet na

rekonstrukci veřejného osvětlení
a světelného signalizačního
zařízení,“ vypočítala Alena
Rašková, náměstkyně primátora.
Předpokládaný termín realizace
je stanoven na období červenec
až říjen 2014.

Nové chodníky se objeví v šesti lokalitách
Prostějov/mik - Prostějovští radní
na svém úterním zasedání schválili a zveřejnili plán celoplošných
oprav chodníků v našem městě na
letošní rok. V rozpočtu města jsou
na nové chodníky vyčleněny tři miliony korun. Další peníze mohou
být na tyto akce investovány díky
úsporám za zimní údržbu komunikací.
„Seznam chodníků byl navržen
s ohledem na jejich technický stav, na
frekvenci jejich využití občany města
a také k propojení již opravených úseků v jeden celek. Lokality byly také

konzultovány s Odborem rozvoje
a investic magistrátu a se správci inženýrských sítí, aby nedošlo k opravě
chodníku v místě, kde je plánovaná
investiční akce, případně výkopové
práce,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov. Zareagoval tak zároveň na
četné stížnosti občanů na skutečnosti,
že po výstavbě nového chodníku ho
buď plynárny, vodárny nebo energetické závody znovu rozkopaly za účelem rekonstrukce inženýrských sítí.
Plán počítá s komplexními opravami chodníků o celkové rozloze

3 330 metrů čtverečních s předpokládanou cenou 800 korun za
metr. Předpokládaná celková cena
je vyčíslena na 2 684 000 korun
s desetiprocentní rezervou na případné nepředpokládané vícepráce. „Na průměrnou cenu osm stovek
korun za metr čtvereční se podařilo
srazit původní přibližně dvojnásobné ceny díky elektronickým aukcím,
které jsem prosadil na začátku volebního období,“ podotkl Jiří Pospíšil
a dodal, že na opravy chodníků jsou
pro letošní rok ještě ušetřené peníze
za zimní údržbu komunikací.

Radní pod palbou

Konečně. Po četných urgencích se letos dočkají nového chodníku také občané z Vrlovy ulice. Foto: Magistrát města Prostějova

Kde se můžete těšit
na nový chodník?
Plumlovská ulice - jižní strana
od zadního vjezdu k restauraci
Haná po Anenskou ulici včetně
vchodů před blokem.
Vrlova ulice - jižní strana od
Olomoucké ulice po Neumannovo náměstí.
Hloučelní ulice - obě strany.
Určická ulice - východní
strana od Drozdovické ulice po
Okružní ulici.
Studentská ulice - jižní strana
od Jezdecké po Lidickou ulici
Sídliště Svornosti - před
vchody do domů č. 9 a č. 11.

Vrahovice trápí výstavba domků v záplavové zóně
„A spor o cyklostezku se táhne už osm let...,“ připomíná Milada Galářová

Prostějov - Cyklostezka, křižovatka smrti
v Čechůvkách a výstavba rodinných domů v záplavové zóně. To jsou v současnosti tři nejbolavější a nejvíce diskutovaná témata ve Vrahovicích.
Ostatně potvrdilo se to i při nedávném setkání zdejších občanů s prostějovskými radními. A tak právě
na tato témata Večerník v rámci dlouhodobého
seriálů rozhovorů vyzpovídal Miladu Galářovou
(na snímku), radní města Prostějova a zároveň
předsedkyni vrahovického osadního výboru.
Michal Kadlec
Nedávno proběhlo setkání vrahovických občanů s prostějovskými konšely. Jaký jste měla pocit
z tohoto setkání?
„Vyslechli jsme si od občanů projevy, které byly kritické i pochvalné. Vážím si bez výjimky všech.
Není snadné veřejně vyslovit
názor, zejména je-li negativní.

K práci zastupitele patří povinnost citlivě vnímat nesouhlasné
postoje a věnovat pozornost argumentům, které občané uvádějí na
podporu svých požadavků. Bez
umění vzájemného dialogu se
dobrá politika dělat nedá a bouřlivé emoce nejsou základem, na
kterém jej lze stavět.“
Na tomto setkání došlo
k bouřlivé diskuzi o cyklostezce, která je stále před-

mětem sporu mezi městem
a dopravním inspektorátem.
Jak se na celý spor díváte vy
osobně?
„Spor o cyklostezku trvá neuvěřitelně dlouho. Vždyť její
stavbu jsme slíbili nejen na
předešlém setkání s občany
Vrahovic, ale podnět k potřebným cyklostezkám obdržel
osadní výbor již před osmi
lety, velmi brzy po vzniku tohoto orgánu. V současném volebním období byly schváleny
nezbytné finanční prostředky,
bohužel ani to k úspěšné realizaci nestačilo. A to hovoříme
o vůbec první cyklostezce
v naší městské části!“
Jaké cyklostezce vy
sama dáváte přednost?
Vedoucí po silniční komunikaci nebo v rámci chodníku?
„Dávám přednost variantě,
která vyvede cyklisty z velmi

rušné silniční komunikace na
chodník. Přes kritické připomínky dopravního inspektorátu, které nepodceňuji, a které
by se daly zmírnit vhodným dopravním značením, to považuji
za bezpečnější.“
Ve Vrahovicích se často
probírá i otázka povolení výstavby domků v záplavové zóně. Je tato oblast skutečně tak nebezpečná, aby zde
lidé nemohli bydlet?
„Bydlet zde samozřejmě mohou, otázkou je, proč právě
v záplavové zóně. Podívejme
se na návrh nového územního
plánu, kolik jiných vhodných
ploch k bezproblémové výstavbě je v něm umožněno. Proč
nabízet zájemcům o rodinné
domky lokalitu, která není
bez komplikací? Poučme se
z potíží, se kterými se již dříve potýkali majitelé podob-

ných pozemků podél břehů
tohoto vodním toku. A zmíním
i oprávněný zájem starousedlíků udržet kvalitu svého současného bydlení.“
Křižovatka za Čechůvkami je stále velmi nebezpečná. Máte vy osobně
nějaký recept, jak tuto „křižovatku smrti“ upravit, aby
zde nedocházelo k tolika tragickým nehodám?
„Samozřejmě nejlepším řešením by byl nedostižný ideál
- ukázněný řidič, dodržující
předepsanou rychlost...(úsměv)
Křižovatka je ´utopená´ a zejména řidiči, kteří projíždějí těmito místy poprvé, mohou mít
problém se včasným zjištěním,
že se blíží k vedlejší silnici,
a musí tedy počítat s přítomností dalších vozidel. Věřím, že navrhované osvětlení přispěje ke
zvýšení její bezpečnosti. Uvidí-

h vzejde
j z šetření
me, jaký návrh
rá se měla křižoPolicie ČR, která
t.“
vatkou zabývat.“
Na závěr, jak vy osobně jste
spokojenaa s investicemi do
Vrahovic, kteréé jsou zahrnuty
očtu města?
v letošním rozpočtu
„Ráda bych spokojenost
pokojenost s investicemi zhodnotila
odnotila až na
konci roku, kdy
dy bude zřejmé,
že se plánované
vané akce
podařilo úspěšně
šně realizovat. Z uvedeného
edeného
příkladu cyklostezky
ostezky
vyplývá, že mnohdy
nohdy
ani úporná snaha
naha
a dostatek finančančků
ních prostředků
nemusí nutněě
znamenat, že
se schválený
záměr
podaří dovést
do vítězného
konce.“

Foto: archiv Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Rady a tipy k nezaplacení....

Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši??
Pak jste na správné adrese!

Milí příznivci Večernice,
po kratší přestávce vás srdečně vás vítám u dalšího dílu
díílu oblíobl
b íí
beného seriálu pro dívky. Dobře se usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme se společně
leč
ečně
podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila.
ila.
Povíme si o himalájské soli, uvaříme si výbornou poolévku z kopřiv, řekneme si, jak by měl probíhat jarrní úklid, a v neposlední řadě si popovídáme o kozím
m
a kravském mléce. Zkrátka zajímavé rady a typy, které
eré
se vám budou určitě hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí
hybí
další zajímavý rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje Anetaa Křížová

Zdraví nade vše...

Trápí vás časté migrény, bolesti
hlavy, alergie, snížená imunita,
zažívací nebo trávicí potíže či
snad podstupujete chemoterapii? Pak se dejte na pravidelné
pití kozího mléka. Že vám
nevoní a nechutná? Pokud
vezmeme v úvahu jeho prokázané zdravotní účinky, chuť
i vůně by nemocnému člověku
měla být naprosto lhostejná. Ale
i tohle je už vyřešeno. Na trhu
je k dostání sušené kozí mléko,
které netrpí „kozím zápachem“
a jeho chuť je velice jemná.
O sušeném kozím mléku ale
až později. Vraťme se ještě
k účinkům kozího mléka jako
takového...
Proč je kozí mléko pro člověka
tak prospěšné? Protože složení
kozího a mateřského mléka je
velice podobné. Už naši předkové
dávali malým dětem kozí mléko
zejména proto, že je na rozdíl od
kravského lépe stravitelné. Je
dokázáno, že pravidelné pití
kozího mléka výrazně posiluje
imunitní systém a nejen to. Ono
také výborně působí na migrény, dětský ekzém, ale je vhodné
i pro pacienty s poruchami
trávicího traktu a přidružených
orgánů, jako jsou játra či slinivka. Také pacienti při léčbě
chemoterapií nebo ozařováním,

Foto: internet
pravidelným pitím kozího mléka
silně posílí svůj imunitní systém.
Kozí mléko je také vhodné pro
ty, kteří jsou alergičtí na bílkovinovou frakci, která je obsažena
v kravském mléce.
Nyní se již dostáváme k rozdílu
složení kravského a kozího mléka.
Právě to kozí obsahuje vysoce
hodnotné bílkoviny (kasein, albumin, globulin) a lehce stravitelné
tuky, které jsou pro lidské tělo lépe
stravitelné než u kravského mléka.
Dále vlastní důležité minerální soli
a stopové prvky, vitamíny A, B1,
B2, B12, C, D, E, kyselinu listovou, riboflavin, koenzym Q10,
8 enzymů a má relativně méně
železa. Při vzniku dětských aler-

gií se největší role přičítá obsahu
kaseinu, což je bílkovinná frakce
obsažená právě v kravském
mléku. Četné výzkumy uvádí, že
lidská populace je v šedesáti až
sedmdesáti procentech případů
alergická na tyto bílkoviny. Díky
marketingovým strategiím, žije
velká část populace v domnění,
že kravské mléko je našemu organismu prospěšné, zvláště díky
vápníku. Avšak opak je pravdou.
Kravské mléko je určeno pro telátko s porodní váhou nejméně
pětatřicet kilogramů, a proto má
také odpovídající složení. Jak již
bylo zmíněno, v kravském mléce
je jiný druh mléčného kaseinu než
v kozím. Tuk v kravském mléce

je tvořen velkými kuličkami,
ty se snáze shlukují na povrchu
mléka, ale ve střevech se špatně
rozkládají, a ucpávají střevní
stěnu, což většina lidí vůbec neví.
Kravské mléko silně zahleňuje,
kozí nikoli. Kozí mléko má
navíc zásaditější charakter nežli
mléko kravské, a tudíž vyšší
neutralizační kapacitu.
Závěrem se ještě na chvíli
vraťme k sušenému kozímu
mléku. Jak již bylo řečeno, nyní
je k dostání sušené kozí mléko,
které netrpí „kozím zápachem“
a jeho chuť je velice jemná. Tohoto bylo dosaženo tak, že mléko
bylo zbaveno vody a dále již jen
sušeno. Navíc na rozdíl od sójových a dalších sušených mlék
neobsahuje kozí sušené mléko
žádné konzervanty, je naprosto čisté. Sušené kozí mléko je
možné zakoupit ve zdravých
výživách. Pokud chcete zhubnout,
pak do jídelníčku určitě zařaďte
kozí syrovátku. Kromě posílení
imunitního systému, zmírnění či
odstranění migrén, alergií, ekzémů
můžeme kozí mléko úspěšně
používat z celé řady dalších
důvodů, stačí jen pravidelné pití.
Účinky kozího mléka na zdraví
jsou dokázány nejenom staletími
užívání, ale jsou také podloženy
mnoha vědeckými studiemi.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
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KOPŘIVOVÁ
POLÉVKA

Foto: internet

postup:
Jaro je tu cobydup a tak se můžeme vydat na kopřivy, z nichž
uvaříme výbornou a hlavně velice zdravou polévku. Nejprve
si dobře opláchneme kopřivy. Jako první si osmahneme cibuli a pak přidáme na kostičky nakrájené brambory. Chvíli
mícháme, a pak přilijeme kuřecí vývar, a vaříme do změknutí
brambor. Následně nasekáme najemno listy kopřiv, které společně se smetanou přidáme k vývaru. Necháme krátce povařit
v osolené vodě, a pak vše rozmixujeme. Než polévku začneme
podávat, našleháme ji do pěny. Můžeme podávat s vejcem na
Dobrou chuť.
hniličko nebo se ztraceným vejcem.

moří ropou a nejen jí, můžeme
taktéž řadit tuto sůl mezi záporné
volby.
Nejlepší volbou je tak himalájská sůl. To je vlastně ta samá,
ze které známe léčivé solné lampy.
Himalájská sůl je naprosto čistá,
velice zdravá, přírodní, chutná,
nejsou v ní obsaženy žádné
chemické látky a nezatěžuje organismus. Napomáhá navracet
i udržovat fyzickou energii
a rovnováhu mezi kyselým
a zásaditým prostředím v těle,
pomáhá dodat tělu vodu, minerály a vytváří zásadité prostředí
v těle tím, že poskytuje důležité
minerály. Pod střechou světa se
skrývají doly, kde se právě těží
tato blahodárná sůl. Již biologicky
obsahuje například vápník, sodík,
chlorid, bikarbonáty atd. Dalším
důležitým prvkem je železo, které
dává soli její typickou barvu, čím
větší je obsah železa, tím růžovější
je barva. Na trhu je k dostání himalájská sůl černá, růžová, halitová atd. Navíc himalájskou sůl
využijete nejen v kuchyni, ale i při
nemocech, koupelích v domácí
kosmetice a podobně.

Úk
klidd začčíná v byytěě a konnčí v našší hllavě
Zanedlouho tu máme jaro Nejčastěji ale zapomínáme na si přichystat krabice. Do první

a sním spojený jarní úklid.
Můžete se tedy pomalu začít
chystat. Možná jste to nevěděli,
ale nepořádek i ten, který
nevidíme, má negativní vliv na
energii v místnosti, ale i v nás
samých. Pojďme si společně
systematicky uklidit kolem sebe
i uvnitř sebe…
Kde s úklidem začít? To je otázka,
kterou si většinou pokládáme před
plánovaným úklidem. Je poměrně
jedno, kde s úklidem začnete.
Zkuste dát na svůj vnitřní hlas.
Ztište se, zavřete oči a zkuste si
představit místnost, kde je třeba
uklidit. Ta místnost, která vám
naskočí jako první, je ta, kterou
máte začít. Pokud pořád nevíte,
začněte něčím menším. Pokud
začneme hned zkraje uklízet větší
prostor, může se stát, že od dalších
prostorů budeme odrazeni. Co
se týče systematického uklízení,
tak nejlepší je začít u vstupních
dveří, a následně pokračujeme
jednotlivými místnostmi. V pokojích, místnostech postupujme
odshora dolů, od koutu ke koutu.

plochu za dveřmi a plochy nad a
pod skříněmi a postelemi. Než ale
přejdeme k samotnému uklízení,
je třeba si stanovit několik pravidel. Jako první bychom si měli
přesně stanovit den úklidu a již ho
nepřesunovat. Dále si ujasníme
naše cíle, kde chceme uklidit.
Za další bychom se měli snažit
uklízet systematicky. Za čtvrté je
nutné mít silnou vůli, konkrétně
k věcem, které nepoužíváme.
Takže pokud jsme za poslední
rok na nějakou věc vůbec nesáhli
(kromě dokumentů), tak věc
zkrátka vyhodíme nebo předáme
dále.
V neposlední řadě je pak důležitá
vytrvalost. Zbytečností bychom se
měli zbavovat celý život. Pokud
nám něco dělá chaos v duši či
způsobuje nějaký neklid, odhoďte
to. Při úklidu by měl každý uvážit,
co skutečně potřebujeme a co
si necháváme jen ze zvyku. Pro
slabé povahy je vhodné, když si
utvoří takový seznam a při vyhazování věcí se toho budou držet.
Když už máme jasno, můžeme

krabice vyskládáme věci, kterých
jsme se v posledních letech
vůbec nedotkli. Přidáme tam
i opotřebované předměty. Do
druhé krabice pak umístíme věci,
které se nám již nehodí, ale mohly
by se hodit někomu jinému. Totiž,
pokud víme, že daná věc může
někomu udělat radost či být dokonce užitečná, lépe se nám s ní
loučí. Pokud věci nepřijme nikdo
z příbuzných, můžeme je donést
do nějaké organizace, která se
věnuje lidem v nouzi (charita, azylové domy apod.). Třetí krabice
pak bude určena pro naše osobní
věci. Tam by měly být naše poklady, upomínkové předměty, staré
dárky a další srdeční záležitosti.
Tuto bednu nevyhazujeme, ale
schováme si ji třeba ve sklepě.
Poličky se tak rázem uklidí. Dobré je dodržovat důležité pravidlo,
pokud přineseme domů novou
věc, nějakou starou a nepotřebnou
musíme vyhodit. Po úklidu se
vždy nezapomeňte odměnit
nějakým malým dárečkem, třeba
květinou či dobrým jídlem.

„Lidé po úrazech při muzikoterapii vnímají působení
vibrací právě v místech zranění,“ říká Lucie Čapková

V dalším dílu zajímavých rozhovorů se tentokrát Večernice
vydala za Mgr. Lucií Čapkovou (na snímku), lektorkou
muzikoterapie, tance a iniciátorkou ženských kruhů, která
nám přiblíží právě odvětví a pozadí muzikoterapie. Co je,
jak probíhá, kde na nás působí? To vše a ještě více se
dočtete právě v tomto exkluzivním interview...

Ingredience pro 4 osoby:

chloridu sodného. Chemické
čištění zbaví sůl minerálních látek,
a naopak ještě jsou pak dodány
nějaké ty chemikálie, pro lidský
život velice škodlivé. Chemicky
čistá sůl se „obohacuje“ o rádoby
potřebné a prospěšné látky jako
je chemický fluor a jód (toxické
halogeny), avšak sůl obohacená o
tyto chemické látky se stává ještě
více jedovatou. Získávání biologického jódu je pro výrobce
nejen časově, ale hlavně
i finančně náročné, proto volí
chemický jód. Nemluvně o
dalších konzervačních látkách,
které mnohdy na obalu ani nejsou
uvedeny.
Jód a fluor potřebný pro náš
život je nutné čerpat z přírodních
zdrojů. Naše tělo se s chemicky
upravenou solí těžko srovnává.
To, co se nepodaří z organismu
vyloučit, se v těle usadí, a vznikají pak překyselené otoky, celulitida, revma, dna, artritida,
artróza, žlučníkové a ledvinové
kameny atd. Pro naše zdraví je
nejvhodnější přírodní krystalická
sůl. Dobrou volbou je i mořská
sůl, ale díky silnému znečištění

rrozhovor ssee zzajímavou
a
osobností...
í

Aneta Křížová

250 g mladých vršků kopřiv
50 g másla
100 ml smetany
500 ml kuřecího vývaru
50 g cibule
50 g brambor
4 vejce (dle počtu porcí)
sůl, pepř

Určitě si pamatujete krásnou pohádku „Byl jednou
jeden král“, kdy prostějovská
rodačka Milena Dvorská coby
Maruška, dcera krále, prohlásila, že jej má ráda jako sůl. Krále
však přirovnání k obyčejné soli
rozhněvalo natolik, že Marušku
ze zámku vyhnal, a rozkázal
všechnu sůl v království zničit.
Rychle však zjistil, že bez soli
se nedá žít, a tak uznal, že
Maruška měla pravdu. A pravdu skutečně měla, ovšem není
sůl jako sůl. V poslední době
slýcháme, že sůl je nezdravá,
avšak již nikdo nám neřekne
pravý důvod. Z původní, pro
lidský život cenné soli, se totiž
stal chlorid sodný s přídavkem
těžce škodlivých chemických
látek. Existují ale přírodní soli,
bez chemických úprav se všemi
svými minerály...
Sůl organismu buďto prospívá
nebo naopak škodí, záleží na
tom, jakou používáme. Nejhorší
variantou je klasická sůl, tedy ta
kuchyňská. Je totiž chemicky
upravovaná, čištěná (rafinovaná)
a byla redukována na sloučeninu

Úvodem nám prozraďte, co je to muzikoterapie?
„Jde o léčebnou metodu používající jako terapeutického prostředku hudbu, která může svými
specifickými prostředky pronikat
do hlubších vrstev osobnosti než
mluvené slovo. Já používám
metodu Celostní Muzikoterapie,
jenž působí nejen na fyzické tělo,
ale i na celistvou bytost člověka
v oblasti smyslového i nadsmyslového vnímání. Celostní muzikoterapie dává důraz na živou intuitivní hudbu vytvářenou v daný
okamžik na terapeutické hudební
nástroje, doprovázenou hlasem
muzikoterapeuta.“
Jak muzikoterapie probíhá?
„Při práci s klienty používám
pasivní relaxační muzikoterapii i
aktivní formu, kde do společného tvoření hudby zapojuji klien-

ty. Ráda využívám i prožitkové
aktivity, kde se propojuje hudba
s tancem. Hrajeme na hudební
nástroje v přirozeném ladění, což
jsou převážně hudební nástroje
původních přírodních národů
jako například zvonkohry, bubny
djembe, šamanské bubny, tibetské mísy, chřestidla, koncovku,
fujaru, ústní harfu, australské
didgeridoo, dešťovou hůl a další
nástroje. Pro děti vytvářím muzikoterapii formou pohádkového
p
příběhu.“
Je známé, že hudba léčí.
Jak a v čem nám tedy
může pomoci muzikoterapie?
„Živě vytvářená hudba doprovázená hlasem přináší nejen
relaxační léčivé zvuky a hudbu,
ale celá bytost člověka vnímá
zároveň i přicházející vibrace
a harmonickou energii, která
zklidňuje a vylaďuje na všech
úrovních. Lidé vnímají pozitivní
příval energie, popisují, že cítí
teplo a energii ´v každé buňce´.,

„Používám metodu Celostní Muzikoterapie,
jenž působí nejen na fyzické tělo, ale i na
celistvou bytost člověka zejména v oblasti
smyslového i nadsmyslového vnímání...“

Odbornice na muzikoterapii Lucie Čapková

Foto: archiv Lucie Čapkové
Po úrazech pak vnímají působení
vibrací právě v místech zranění,
která se vylaďují a bolesti odej
znívají.“
Jak dále na člověka působí tóny a zvuky?
„Celostní muzikoterapie velmi
pomáhá i na psychické vyladění
a harmonizaci, u dospělých jako
cesta sebepoznání skrze krásný
prožitek poznání vlastní podstaty,
vnímání písně svého srdce, člověk vnímá souznění rytmů své
bytosti s prazákladními rytmy
vesmíru. Přírodní národy toto
krásně popisují: ´Když se tlukot
našeho srdce sejde s tlukotem
srdce Matky země, přichází synchronicita´´. Prožitky pak lidi inspirují k tvůrčímu a vědomému
přístupu ke své životní cestě.“

Kde jako lektorka muzikoterapii využíváte?
„Hodně pracuji s dětmi se speciálními potřebami ve speciálních
ZŠ i MŠ v Olomouckém kraji,
dělám pravidelně muzikoterapie v Dětském centru Ostrůvek
v Olomouci a DD, tvořím relaxace i prožitkové semináře
a pobyty pro dospělé i pro rodiny s dětmi. Vedu pravidelný
program ve Studiu Reset v Prostějově - Propojení tancem a léčivou silou zvuku. Na přelomu
ledna a února roku 2014 jsem
vytvářela doprovodný program
projektu Songfest.cz, což bylo
vítání nového čínského roku
koně, který uváděl Jaroslav Dušek, a kde zpívali báječní lidé
jako Feng-yün Song, Iva Bittová, Lenka Dusilová, Vladimír
Václavek a další.“

Muzikoterapie trochu
připomíná šamanské rituály. Má s nimi muzikoterapie něco společného?
„Šamanské rituály jsou hodně o dávných tradicích, oslavách rytmů koloběhu přírody
a o dalších rituálech spojených
s oslavami původních svátků
přírodních národů, které žily i na
našem území. Na mnoha místech v přírodě můžeme vnímat
jejich energii. Ráda používám,
zejména při muzikoterapii se
staršími dětmi a dospělými, hudební nástroje přírodních národů,
tedy šamanský buben či různá
chřestidla z přírodních materiálů.
Mají čistou prazákladní energii a vibrace, které harmonizují
a obnovují vnímání celistvosti
lidské bytosti v jednotě s energiemi země a vesmíru.“

Zpravodajství
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ČESKÝ PREZIDENT MILOŠ ZEMAN NAVŠTÍVIL PROSTĚJOV RADAROVÁ PAST:
„Všichni jsme normální lidé, tedy kromě
mě novinářů...!“
Pane prezidente, vítejte v Prostějově! To bylo heslo
provolávané desítkami stoupenců Miloše Zemana,
který uplynulý čtvrtek v podvečer dorazil k prezidentské návštěvě do Prostějova. Příjezd hlavy státu v tu
chvíli už dlouhé desítky minut avizoval značný počet
dopravních policistů. Najednou na křižovatkách byli,
byť při dopravních zácpách na konci loňského roku to
prý ale nešlo... Miloš Zeman nejprve diskutoval s občany v zaplněné kinokavárně Duha a svými projevy
vůbec nepřekvapil. „Všichni jsme normální lidé, tedy
kromě novinářů,“ nezapomněl dát najevo své antipatie vůči zástupcům médií.
Prostějov/mik
Po urážkách na naši hlavu se pak
v doprovodu primátora Statutárního města Prostějov Miroslava
Pišťáka odebral na radnici, kde se
v obřadní síni setkal se zastupiteli,
představiteli armády, hasičů, policie a dalších institucí. Návštěvu
Prostějova zakončil v FTL, jak
sám Zeman řekl, u svého přítele a taky prezidenta, Jaroslava
Hanáka...

Kolona prezidentských limuzín
zastavila před prostějovským „bílým domem“ ve čtvrtek 6. března
těsně po půl páté odpoledne. Sál
kinokavárny v Duze byl zaplněn
především Zemanovými příznivci
k prasknutí, tísnily se zde více než
dvě stovky Prostějovanů. „Chci
tady méně mluvit, spíše bych si
raději poslechl vaše názory. A promiňte, že u toho budu sedět, mé
koleno ještě není zcela v pořádku,“
omlouval se přítomným Miloš

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

prezident České republiky objevil

fo
v doprovodu prostějovského primáwww.vtogalerie
tora Pišťáka, hejtmana Olomouckéecernik
pv.cz ho kraje Jiřího Rozbořila a početné

Zdravím, Hanáci! Miloš Zeman zamával před radnicí i zhruba padesátce Prostějovanů, která ho přišla přivítat. Foto: Michal Kadlec
Zeman, prezident České republiky.
Po ujištění od primátora Pišťáka, že
to nevadí, rozběhla se živá diskuze.
Prostějované se prezidenta ptali
na jeho postoje k exekutorským
zvůlím, na to, zda je informován
o zbytečném prodeji majetku města
ze strany prostějovského magistrátu,
na přetřes přišel i nejznámější vězeň
Jiří Kajínek či aktuální situace zavánějící válkou na Krymu.

„Pana Kajínka rozhodně ve vězení navštívit nemíním, proč bych
to dělal? To bych ublížil i jemu
samotnému a jeho snaze vyvolat
nový soudní proces. Nejsem proti
novému projednávání jeho záležitosti, ale každopádně u jiného soudu než v Plzni,“ odpověděl Miloš
Zeman zaryté přívrženkyni proslulé postavy tuzemského podsvětí.
Zhruba po čtyřiceti minutách se

prezidentské ochranky v obřadní
síni radnice. „Něco tak krásného
jsem fakt ještě neviděl,“ prohlížel si
Zeman zálibně interiér síně.
Po další diskuzi se zastupiteli, policisty, hasiči a zástupci společenských organizací v Prostějově odjel
Miloš Zeman do sídla dopravní
společnosti FTL. „Tuto firmu vede
úspěšně můj kamarád Jaroslav Hanák. A taky je to prezident,“ vysvětlil
s typickým potutelným úsměvem
důvody svého posledního zastavení
v Prostějově prezident České republiky Miloš Zeman.
Jeho návštěva Prostějova se pochopitelně neobešla bez tradičních bonmotů, které rozesmály
přítomné, ale bohužel i urážek
adresovaných zástupcům médií.
Holt, společenské vychování a jisté dekórum nepatří k nejsilnějším
stránkám současné pána Pražského hradu...

jak si to miloš zeman v prostějově užíval...
3x foto: Michal Kadlec

Setkání v Duze. Kromě dvou stovek Prostějovanů se Mi- Natřískaný sál. V Duze nebylo při návštěvě hlavy státu Stále o hůlce. Miloš Zeman se vzhledem k nedávnému
loše Zemana ptali na různé věci i hejtman Olomouckého k hnutí. Však se taky hned začalo kritizovat, proč k setkání úrazu kolena musel nechat do obřadní síně radnice dopravit
výtahem. Samozřejmě i s ochrankou.
kraje Jiří Rozbořil a primátor Statutárního města Prostějov nedošlo ve větším sále...
Miroslav Pišťák.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
stranu 21

Policie odmítá, že by se

schylovalo k RASOVÉ VÁLCE
(dokončení
ze strany 2)
(
Jelikož podobných vzájemných útoků mezi Romy
a „bílými“ obyvateli Prostějova
přibývá, nemá policie obavy z rasové války v tomto městě?
„Pane redaktore, proti vašemu tvrzení, že vzájemných útoků mezi
Romy a občany z majority přibývá,
se musím ohradit! Nezakládá se
na pravdě a jedná se z vaší strany
o nepodloženou informaci a spekulaci. Situace ve městě Prostějově je
zcela srovnatelná s jinými obdobně
velkými městy v České republice,
kdy k různým přestupkům proti
občanskému soužití mezi oběma
skupinami dochází, a to jak formou
slovního, tak i fyzického napadení.
Zpravidla se u aktérů jedná o drobné
potyčky bez vážnější újmy na zdraví. Doba léčení, závažnost zranění,
způsob útoku a další okolnosti jsou
zkoumány jako celek a slouží pro již
zmíněnou právní kvalifikaci skutku.

K otázce vámi nazvané ´rasové války´ uvádím, že tento pojem je zřejmě mediální obrat, který lze však
také zneužívat. Policie nemá žádné
indicie nasvědčující tomu, že by se
situace ve městě měla vyhrotit nebo
že by se bezpečnost občanů měla
zhoršit. V poslední době cítíme snahu o umělé navození napětí šířením
dezinformací a polopravd. Je nutné
si uvědomit, že média výrazně formují postoje a pohled veřejnosti na
jednotlivé kauzy, kdy nepřesná nebo
naopak zveličená prezentace z jejich
strany působí jako zdroj negativních modelů, stereotypů a vytváření
předsudků veřejnosti. Tematizování
obav majority včetně příslušníků
menšin z nějaké rasové války není
na místě. Rovněž necitlivost k rasistickým výrokům a postojům ve
zpravodajství nepřináší nikomu
užitek. Média spoluzodpovídají za
atmosféru a klima ve městě i celé
společnosti, proto by měla vhodně

a citlivě zvolit způsob informování
veřejnosti objektivním a nezaujatým
přístupem.“
p p
Můžete tedy prozradit, kolik podobných přestupků
policie v Prostějově vykazuje za
poslední dobu?
„V Prostějově je takzvaný nápad
přestupků a trestných činů srovnatelný s předchozími roky a vyvrací
se tak vaše tvrzení o jeho nárůstu.
Abych byla konkrétní, obdobných
přestupků proti občanskému soužití
šetřila prostějovská policie v období od ledna do konce měsíce února
roku 2013 celkem třicet, ve stejném
období letošního roku to bylo třiatřicet událostí. Důvodem byly neshody mezi účastníky, hádky, motivem
a cílem útočníků bylo také získání
finanční hotovosti, nikoliv rasově
motivované útoky, jak uvádíte.
Všechny případy policie vyšetřuje
nestranně a stejnými postupy bez
ohledu na rasu a etnicitu.“

Neschválená VFP
nanční podporu zkrátit, odmítli jsme
jen několik málo žádostí. Většinou 15 000 korun - SOU obchodní, na proz pragmatických důvodů,“ dodala jekt Gastroden
25 000 korun – Klub studentů, rodičů a
Hemerková.

KDO, KOLIK
a NA CO?
VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ
- schválená VFP
25 000 korun – Gaudeamus, na projekt
Studentský majáles
10 000 korun – Tomáš Jachník, na projekt Mateřinka
45 000 korun – ART ECON, na projekt
Prostějovská zlatá jehla 2014
45 000 korun – Střední škola designu a
módy, na projekt Doteky módy
45 000 korun – SOU obchodní, na projekt Amundsen Cup 2014
45 000 korun – Střední zdravotnická
škola, na školení seniorů
15 000 korun – Občanské sdružení
„Eden of live“, na projekt „Rodině“
25 000 korun – Mensa ČR, na projekt
Logická olympiáda

Kde mají strážníci
povoleno měřit?
Brněnská,
Čechůvky,
Žešov,
Domamyslická,
J. B. Foerstra,
Žitná,
Určická,
Kostelecká,
B. Šmerala,
E.Valenty,
Sladkovského,
Krasická,
Plumlovská,
Vrahovická

Tady se měří! Silnice procházející Čechovicemi je často obsazena strážníky s mobilním radarem na měření rychlosti. A chytají zde
hodně pirátů silnic!
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Strážníci městské policie mají v současnosti od
Policie ČR povolení měřit rychlost vozidel pomocí mobilního
radaru, a to hned na jedenácti
místech v Prostějově. A plně
toho využívají. Nejvíce hříšníků
jejich radar nachytá v Čechovicích, kde si jen velmi málo řidičů
uvědomuje, že tudy mohu projíždět pouze čtyřicetikilometrovou rychlostí.
„Do Čechovic skutečně směřujeme naše hlídky s mobilním radarem nejčastěji. Jedná se o úsek, který by byl za vyšší rychlosti hodně
nebezpečný. Procházejí tudy často
malé děti a na některých místech
trasy nejsou chodníky, takže lidé

jsou nuceni jít po silnici. Proto zde
byla rychlost omezena na pouhou
čtyřicítku, ovšem mnoho řidičů
to bohužel nevnímá,“ konstatuje
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Vzápětí dodal argument, proč se v Čechovicích tak
často měří rychlost. „U poslední
akce strážníci nachytali během
třiceti minut dvanáct řidičů, kteří
povolenou čtyřicetikilometrovou
rychlost překročili, a někteří hodně
výrazně,“ uvedl Jan Nagy s tím, že
do Čechovic, stejně jako na dalších
deset úseků, bude strážníky posílat
s radarem čím dál častěji. „Dokonce jednáme s Policií ČR o povolení
měřit rychlost v dalších dvou nových lokalitách,“ dodal Jan Nagy.

HLAVNÍ TÉMATA? Pochopitelně

parkoviště u hřiště a nekvalitní silnice
Prostějov/mik - Prostějovští radní
pokračují v pravidelných setkáních s občany Prostějova. Po Žešově a Vrahovicích zamířili tentokrát na sídliště E. Beneše. Tedy na
velmi horkou půdu, neboť město
se v posledních týdnech stalo terčem kritiky za přípravu výstavby
parkoviště u fotbalového hřiště.
Ale ve školní jídelně ZŠ E. Valenty se ve čtvrtek večer diskutovalo
pochopitelně i o jiných tématech,
které zdejší obyvatele tíží...
Setkání s občany sídliště E. Beneše
a okolí mělo menší zpoždění, neboť radní kvůli návštěvě prezidenta
republiky na radnici dorazili o pár
minut později. „Tož Zeman má
přednost, to je jasný,“ utrousil ironicky jeden z přítomných důchodců.
Vzápětí se ale rozvinula diskuze,
která mnohdy přerostla do emotivních výpadů. „Fotbalisti prostě potřebují betonový plac pro svá auta,
tak vy jim jdete na ruku. A jestli to
bude vadit nám, to se vůbec neptáte...,“ směřoval muž svoji výtku
radním k přípravám na výstavbu
parkoviště pro sedmačtyřicet aut
u fotbalového hřiště. „Ale vždyť nikde není psáno, a ani jsme to nikdy
neprezentovali tak, že parkoviště
bude sloužit jenom pro fotbalisty
nebo návštěvníky utkání. To parko-

Město rozdělilo zbytek veřejných finančních podpor:
Prostějov/mik - Na úterním jednání Rady města Prostějova došlo
ke schvalování druhého balíčku
veřejných finančních podpor. Po
nedávném zastupitelstvu, které
odsouhlasilo více než dvanáct milionů korun pro prioritní sporty
a nejdůležitější sociální organizace, přišly nyní na řadu takzvaně
menší spolky, kluby a oddíly.
„Rozhodli jsme o přidělení veřejných finančních podpor pro organizace, které žádaly o částku do
padesáti tisíc korun. V konečném
součtu tak bylo rozděleno přes dva
miliony korun,“ poskytla Večerníku
základní informace Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov, která je na
magistrátu zodpovědná za školství,
kulturu a životní prostředí. „Nebylo to jednoduché rozhodování, ale
snažili jsme se vyhovět všem žadatelům. Některým jsme však vzhledem k finančním možnostem města
museli požadovanou veřejnou fi-

řidiči nevnímají...

Primátor s radními se sešel s občany sídliště E. Beneše

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT...

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

„Čtyřicítku“ v Čechovicích

přátel CMG, na Informační centrum pro
mládež

SPORT – schválená VFP
10 000 korun – Adrenalinsport klub, na
Sportovní den na kolečkách
30 000 korun – Jana Bálešová, na činnost
tanečního studia
5 000 korun – BEXIM-FOTBAL, na turnaj
v plážovém fotbale
25 000 korun – FbC Playmakers Prostějov, na činnost klubu
10 000 korun – František Kocourek – na
účast na cyklistických závodech neslyšících
7 000 korun – Bohdan Kousal, na činnost
hádankářského kroužku Hanáci
40 000 korun – SK Prostějov, na činnost
korfbalového klubu
20 000 korun – SK Prostějov, na činnost
orientačního sportu
10 000 korun – Prostějovští vozíčkáři, na

sportovní aktivity
35 000 korun – SK Hanácká volejbalová
liga, na činnost
20 000 korun – SK K2 Prostějov, na činnost
30 000 korun – Taneční škola Pirouette,
na činnost
5 000 korun – TJ Kulečník Prostějov, na
činnost
50 000 korun – Aeroklub Josefa Františka,
na činnost
20 000 korun – AT Production Brno, na
Mistrovství ČR neregistrovaných tenistů
40 000 korun – Dušan Běhal, na zajištění
tenisových kurtů
50 000 korun – Jiří Hubený, na činnost
taneční školy
5 000 korun – Klub biatlonu Prostějov, na
činnost
10 000 korun – Klub orientačního běhu
Železárny Prostějov, na činnost
40 000 korun – Lukostřelba Prostějov, na
činnost
20 000 korun – SK Rošáda Prostějov, na
činnost šachového klubu
30 000 korun – Svaz vodáků ČR, na účast
na MS v raftingu

Vzrušená debata. Také při setkání radních s občany prostějovského sídliště Edvarda Beneše docházelo k emotivním diskuzím...
Foto: Michal Kadlec
viště budete využívat i vy! Vždyť si
pořád stěžujete, že na sídlišti nemáte
kde parkovat,“ odpověděl Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu.
Co se týká ještě tohoto tématu,
obyvatele sídliště E. Beneše dále
zajímalo, zda bude průjezdné
do severního vnitrobloku. To by
podle nich bylo nebezpečné zejména pro hrající se děti. „To vás
mohu uklidnit, zatím průjezdné sice
je, ale jenom pro auta stavební firmy,
která tu donedávna rekonstruovala
vnitroblok, a teď se připravuje stavba parkoviště. Jakmile se dokončí,
tento prostor bude uzavřen a osazen
dopravní značkou zákazu vjezdu.

Kontrola jejího dodržování pak už
bude na policii,“ snažil se zmírnit
rozbouřenou atmosféru Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Vzápětí občané poukázali na stálou nebezpečnost nechráněného
železničního přejezdu, zbytečně
pokácený letitý javor u autobusové zastávky či problém lidí
z Veleslavínské ulice s enormním
nárůstem dopravy. „Přejezd bude
v blízké době v rámci rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké ulici osazen závorami. Javor být pokácen
musel, jelikož na základě posudku
dendrologů měl nestabilní silné větve. A brzy již vyřešíme problém vás,

kteří bydlíte ve Veleslavínské ulici.
Vím, že touto lokalitou si řidiči zkracují cestu na Olomouckou, protože
se jim nechce čekat ve frontě vozidel. Ve Veleslavínské instalujeme
dopravní značky zakazující průjezd
ulicí,“ odpověděl na dané otázky
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Na setkání s občany si radní vyslechli ještě kritiku za nekvalitní služby při odvážení odpadu,
údajně odfláknutou rekonstrukci
komunikace v ulici E. Valenty i na
chybějící pískoviště na dětských
hřištích. Padaly ale také rozumné návrhy, které si představitelé
města zapsali do svých notýsků.
„Mohli byste ještě nechat opravit
zídky na dětských hřištích a namalovat na ně branky pro kluky, kteří
hrají hokej nebo florbal,“ navrhla
mladá maminka. „Za mého mládí
pamatuji, že u bistra na Hloučele
bylo krásné vybetonované jezírko,
kde jsme se koupali a také dětské
prolézačky. Teď je tam jenom bahno
a nepořádek. Nešel by tento kdysi
krásný koutek pro oddych obnovit?“, zeptal se zase muž středního
věku. „To jsou velmi praktické
a dobré připomínky, které určitě projednáme,“ ujistil primátor Miroslav
Pišťák.

„Bylo to těžké rozhodování, některé žádosti jsme museli odmítnout,“
konstatuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Neschválená VFP
30 000 korun – Pavlína Radičová, na
činnost Aerobik klubu
13 000 korun – SK Hanácká trefa, na
činnost oddílu kuliček a deskových her

KULTURA – schválená VFP
7 000 korun – Josef Franc, na fotografické výstavy
33 000 korun – Miroslav Švancara, na
výtvarné výstavy
3 000 korun – Petr Sládek, na fotografické výstavy
5 000 korun – TJ Sokol I Prostějov, na
činnost loutkového odboru
7 000 korun – Ivo Snídal, na fotografické
výstavy
15 000 korun – Pěvecký sbor Vlastimila,
na činnost
9 000 korun – Pěvecký sbor Orlice, na
činnost
6 000 korun – Klub Esperanto, na činnost
6 500 korun – Jindřich Skácel – na výstavy v Galerii Prostějov
10 000 korun – Historické kočáry Čechy
pod Kosířem, na Hanácké slavnosti

10 000 korun – Jana Tobolová, na projekt
Noc kostelů
30 000 korun – Národopisný soubor
Mánes, na činnost
4 500 korun – Divadlo Plyšového medvídka, na inscenace pro děti
19 000 korun – Stopy paměti Olomouc,
na rozhovory s pamětníky z Prostějovska
10 000 korun – Sdružení pro nezávislou
kulturu Držovice, na činnost
20 000 korun – Jiří Andrýsek, na fotografické výstavy
5 000 korun – Bohumil Moudrý, na pěvecké soutěže
10 000 korun – Lenka Copková, na činnost pěveckého sboru Proměny
Neschválená VFP
25 000 korun - Petr Paníček, na uspořádání Prostějovských pivních slavností
40 000 korun – Sdružení Romaňa lavuta, na uspořádání Miss Roma v Kojetíně
25 000 korun – HITTRADE, na koncerty
I. Bartošové, K. Střihavky a M. Davida
14 000 korun – Vítězslav Lužný, na provoz kapely Zion Squaw

SOCIÁLNÍ
a ZDRAVOTNÍ OBLAST
20 000 korun – Svaz postižených civilizačními chorobami, na činnost
50 000 korun – Svaz tělesně postižených, na činnost
15 000 korun – Svaz neslyšících a nedoslýchavých, na činnost
11 500 korun – Prostějovští vozíčkáři,
na činnost
10 000 korun – Střední zdravotnická
škola Prostějov, na zdravotnické potřeby
5 000 korun – TyfloCentrum Olomouc,
na sociální služby
10 000 korun – Domov důchodců Jesenec, na provoz
Neschválená VFP
10 000 korun – Sociální služby Prostějov, na rekondiční pobyt klientů
17 500 korun – CMG Prostějov, na zajištění počítačových kurzů
Kompletní seznam najdete od středy
na www.vecernikpv.cz
Zdroj: Magistrát města Prostějova

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

Sofie Dostálová
1. 3. 2014 48 cm 2,85 kg
Brodek u Konice

Ivanka Harkabuzová
2. 3. 2014 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Šarlota Janurová
2. 3. 2014 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Nikola Maturová
2. 3. 2014 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Radka Rosypálková
2. 3. 2014 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Nela Rozsívalová
3. 3. 2014 50 cm 3,50 kg
Olšany

Sofie Kvapilová
3. 3. 2014 48 cm 2,95 kg
Konice

Jakub Hrubý
1. 3. 2014 49 cm 3,00 kg
Přemyslovice

Oliver Lednický
2. 3. 2014 52 cm 3,75 kg
Litovel

Radek Ošlejšek
3. 3. 2014 52 cm 3,70 kg
Protivanov

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

A GRATULUJEME!!!

Karin Brlicová
1. 3. 2014 50 cm 3,20 kg
Kraličky

SOUTĚŽTE S PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM ...

o 5.000 Kč

+ LÁHEV SEKTU

Poznáte, kdo je na obrázku?
Malá nápověda:

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!

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

Prostějov/peh - V uplynulých
týdnech proběhly na celkem
sedmi prostějovských základních školách zápisy budoucích
malých školáků do prvních
tříd. Své brány prvňáčkům
otevřela i Základní škola na
ulici Dr. Horáka v Prostějově.
Pondělí 24. února bylo dnem
s velkým D pro všechny kluky
a holky, kteří se v doprovodu
rodičů vydali k zápisu do prvních tříd Základní školy ul. Dr.
Horáka v Prostějově. Tamější
paní učitelky uvítaly v den zápisu
v prostorách školy celkem sto
jedna dětí a v závěru přijímacího
dne bylo jasné, že se v pondělí
1. září setkají s celkem šestadevadesáti prvňáčky.
„Patříme k těm větším školám
a máme dostatek prostoru. Proto si můžeme dovolit otevřít hned
čtyři první třídy po čtyřiadvaceti
až pětadvaceti žácích. Tento
počet je optimální pro učitele
i školáky a potažmo i rodiče, na
jejichž spokojenosti nám rovněž
velice záleží,“ uvedla zástupkyně
ředitele školy pro první stupeň
Jindřiška Marková a dodává:
„Dětem, které nastoupí do naší
školy, nabízíme velký výběr zá-

Foto: archiv ZŠ Dr. Horáka
jmových kroužků a školní družinu od půl sedmé do pěti hodin
odpoledne. Máme vlastní školní
jídelnu, kde si děti vybírají ze
dvou jídel.
Školáci mají možnost si ve
škole koupit svačinu, mléčné
výrobky v mléčném automatu,
minerální vodu i čaj v dalších
automatech. „Jsme zapojeni do
projektu ‚Ovoce do škol‘, takže
naši školáci zdarma dostávají
dvakrát měsíčně ovoce či zeleninu. Od roku 2010 mimo jiné

patříme do sítě Zdravých škol,“
přidala dále Marková.
Škola se může dle vyjádření vedoucích pracovníků školy chlubit
již dvacetiletým úspěchem ve
sběru starého papíru, na kterém
se nemalou měrou podílí i rodiče
žáků.
ZŠ Dr. Horáka je navíc jedinou školou v našem regionu,
která se může pyšnit plaveckým
bazénem, což děti určitě ocení.
Budoucí prvňáčkové se tak mají
rozhodně na co těšit.

Prostějov/peh - Po loňském
vyprodaném benefičním zápase se oba moravské týmy
vrátily do Prostějova na odvetný mač. Výtěžek poputuje
opět na konto malého Kristiána, který trpí spánkovou
apnoe.
Ovocná odveta po roce opět
v Apollu 13 aneb olomoucké
O.LI.V.Y. a ostravské OSTR.
UŽ.I.NY se znovu utkaly v improlize, aby pomohly malému
pacientovi prostějovské nemocnice, osmiletému Kristiánovi.
Ten trpí vzácnou chorobou
dýchání, která je bohužel neléčitelná a Kristián je tak i vzhledem k nezájmu jeho rodiny
odkázán na celoživotní pobyt
v nemocnici.
„Snažíme se získat prostředky pro vybudování zázemí, ve
kterém by pacienti jako Kristián mohli dlouhodobě pobývat.
V současnosti máme pět dětí
se stejnou diagnózou,“ přiblížil
důvod konání benefičního utká-

ní primář dětského oddělení
Nemocnice Prostějov MUDr.
Josef Tenora, který nezapomněl
poděkovat všem za účast na sobotní dobročinné akci.
I letošní benefiční zápas dvou
týmů amatérských divadelníků z Olomouce a Ostravy
se konal plně pod taktovkou
přítomných diváků, kteří
udávali tempo večera svým
potleskem a hlavně tématy,
na která museli členové Oliv
a Ostružin bleskurychle reagovat. „Divadelní improvizace
jsou našim velkým koníčkem a
jsme rádi, když můžeme přispět
na dobrou věc,“ usmívá se zakladatelka olomouckého týmu
O.LI.V.Y. Martina Foretová
Pavlunová.
A jak se po roce má hlavní
aktér večera, malý Kristián?
Hned po příchodu se nezapomněl přivítat se všemi účastníky akce a v průběhu představení tleskal ostošest spolu
s ostatními diváky.

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.

Hrdinové na nitích. Malí diváci s napětím sledovali Honzu a Kašpárka
na jejich kouzelné cestě za dobrodružstvím.
Foto: Petra Hežová
„V neděli (včera, tj. 9. března pozn.red.) spolu jedeme na fotbalové utkání Sparty s Plzní do
Prahy, kam Kristiána fotbalisté
pozvali. Kristián je totiž velký
fotbalový fanoušek a kopaná
je v současnosti i jeho velkým
koníčkem,“ prozradila na malé-

ho svěřence staniční sestra Jana
Dočkalová, která s kolegyněmi
vrchní sestrou Jitkou Voříškovou, doktorkou Hanou Řehulkovou a dalšími se přišla do
prostějovského klubu Apollo
13 pořádně zasmát a současně
podpořit dobrou věc.

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 - ZaPůjčovna rehabilitačních
hradní galerie Děda Praděda v Jia kompenzačních pomůcek LA- říkově, 1. října 2014 - zájezd do
ZARIÁNSKÉHO SERVISU Polského Těšína. Přihlášky a další
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortope- informace získáte na shora uvededické vozíky, WC křesla, chodítka né adrese v úřední dny.
- pevná, pojízdná, podpažní, servíMĚSTSKÁ KNIHOVNA
rovací stolky a polohovací lůžka
PROSTĚJOV
(mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová úterý 11. března v 10:00 hodin 776 054 299
Senior klub
středa 12. března v 17:00 hodin
Regionální pracoviště Tyflo- -Prevence zdraví
Centra Olomouc v Prostějově čtvrtek 13. března ve 13:30 hodin
nadále poskytuje služby nevido- - Pohádky s Marcelou Dostálovou
mým a slabozrakým občanům na - knihovna pro děti
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Sbor dobrovolných hasičů UrčiSemtamník SONS
ce pořádá Maškarní bál v sobotu
čtvrtek 13. března od 13.00 do 15. března 2014 ve 20:00 hodin
16.00 hodin - Pletení z pedigu v
v Sokolovně Určice.
klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“.
OV KSČM Prostějov zve obpátek 14. března - Výlet do Oti- čany na besedu s poslancem a
novse na nákup mléčných výrob- místopředsedou ÚV KSČM
ků. Odjezd z Prostějova autobu- Ing. Jiřím Dolejšem, která
sem od Alberta v 9.00 hod. ze stan. se koná 17. března od 15.00
č.10, odjezd z Otinovse v 10.58 h. hodin v zasedacím sále OV
Hlaste předem svoji účast!
KSČM Prostějov, Lidická 35.

MC Cipísek
Individuální poradenství – dle
objednání, konzultace s právničkou, psychologické poradenství,
konzultace s výživovou poradkyní
Odpolední herny pro rodiče a
prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin. Na tyto herny není potřeba se
hlásit předem.
Zápis na místa v programech duben - červen / pondělí
31. března - 8:30 - 12:00 hodin
- prodloužení docházky pro již
nahlášené v předchozím cyklu
do 28. února

Ekocentrum IRIS
pondělí 10. března od 16 do 18
hodin - tvořivá dílna - keramika
pátek 14. března od 16 do 17:30
hodin - filmový podvečer: Na dně
hanáckých moří

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní
sbírku. Sbírka se koná: v pátek
14. března 2014 od 10.00 do
15.30 hod. ZŠ Jana Železného
na Sídlišti svobody a ZŠ a RG
Studentská. Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy,
utěrky, ručníky, kabelky, knihy
aj. vše balené v sáčcích a pytlích. Info: OS Pomocná ruka,
Školní 32, Prostějov. Tel.: 582
335 251, 734 575 711. Termíny
sbírek na rok 2014: 13. června,
19. září, 12. prosince.
VÉŠOVSKÉ KOŠT 2014 –
sobota 22. března od 16 hod.
Pátý ročník degustace pálenek
a domácích likérů ve Výšovicích v zámku. Vzorky lze doručit do 9. března denně v 16 –19
hod. na adresu Hana a Zdeněk
Šťávovi, Výšovice 29. Bližší
informace na www.vysovice.cz/
vesovske-kost . Vstupné zdarma, možnost ochutnat všechny
vzorky, bohaté občerstvení - nápoje, dršťková polévka, ovarové
koleno, domácí klobása aj.
Ptenské, dětské divadlo vstupuje do třetího desetiletí své
existence další autorskou pohádkou Karla Foltina „Jak se
bubák Dudánek přestal bát“.
Premiéra pohádky se koná v
neděli 16. března 2014 v 15.00
hodin ve školní aule ZŠ Ptení.
Lazariánský servis vás zve
opět na ozdravný pobyt do
Chorvatska v měsíci srpnu
2014. Pobyt je vhodný pro rodiny s dětmi, seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informace na tel. čísle 776 054 299
pí Zapletalová
Honební společenstvo Ptení
zve na jednání valné hromady,
které se bude konat 23. března
2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Ptení.

TIP Večerníku

Jan Svačina
„Kudy chodí, tudy fotí III.“
KDY: od pátku 14. března do úterý 15. dubna 2014
KDE: Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov

Galerie U Hanáka ve Školní ulici v Prostějově zve
všechny nadšence a zájemce
o fotografické umění na výstavu člena prostějovského
Fotoklubu Jana Svačiny
s názvem „Kudy chodí, tudy
fotí“. Vernisáž této výstavy
se koná již tento pátek 14.
března 2014 od 17:30 hodin.
Už potřetí můžete v Galerii
U Hanáka nahlédnout do cestovatelského foto-deníku člena prostějovského Fotoklubu,
Jana Svačiny. Ten i letos nabídne návštěvníkům procházku zajímavými místy, kam
v loňském roce zavítal.
Skrze hledáček jeho fotoaparátu tentokrát navštívíme
tajemné Norsko, jehož krásy
možná nejednoho z vás inspirují k vlastním cestovatelským plánům. Jan Svačina
vždy dokáže nabídnout široké
spektrum různých snímků,
v uplynulých letech jsme si

díky jeho snímkům mohli prohlédnout krásy Itálie,
Chorvatska i autorovy soukromé zahrádky.
„Fotografování je mým koníčkem už od dětství, dokonce
jsem byl i členem školního fotografického klubu,“ vzpomíná na své fotografické začátky
Jan Svačina. Skrze jeho fotografie tentokrát navštívíme
domovinu skřítků a horských
trollů, kterými se Norsko dle
pověstí jen hemží. A jestli se
chcete přesvědčit, zda se fotografu Janu Svačinovi podařilo
nějakého toho nefalšovaného
trolla zvěčnit na některém ze
svých snímků, nezapomeňte si
poznačit do diáře datum konání vernisáže výstavy, která se
bude již tradičně konat v Galerii U Hanáka v pátek 14. března od 17:30 hodin. Samotnou
výstavu budete moci navštívit
v prostorách galerie až do
15. dubna letošního roku.

Galerie metro 70
vás zve na vernisáž výstavy
„Divadlo“, která se koná ve středu
19. března 2014 v 17:00 hodin.

Domovní
správa, s.r.o

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově,
Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na zájezd 4. dubna do Veĺkého Mederu - pobyt ve slovenských
termálech. Dále vás zveme na týdenní pobyt k moři - Chorvatsko Pakoštane 11.7. - 20.7.2014. Bližší
informace v kanceláři č.106 nebo
na tel.č.588 008 095, 724 706 773.

víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost

úterý 11.3. 09.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pátek 14.3. 17.45 - 18.45 hodin
neděle 16.3. 14.00 - 15.00 hodin

Nevíte si rady s občanským NOVINKA: Digitální mapy nabízí

zákoníkem? Přijďte do „Národa“ město za výrazně výhodnější ceny
Prostějov/red - Rada města
na své poslední schůzi konané
dne 4. března 2014 schválila
aktualizovaný ceník služeb
geografického informačního
systému (GIS), jehož prostřednictvím mohou zájemci
získat výpis z digitální technické mapy města.
Výhodnější podmínky v podobě příznivých cen, hlavně
tuto okolnost ocení zejména
stavebníci, kteří v rámci přípra-

Od začátku roku platí
nový občanský zákoník,
který zavedl řadu změn do
českého práva. Jeden z autorů tohoto zákoníku Filip
Melzer má vztah k Prostějovu, protože je jako občan nedalekého Majetína
členem prostějovské organizace občanských demokratů. Právě ti ho pozvali
na pondělí 10. března od
17.30 hodin do Národního
domu, aby zde prostějovským občanům představil,
co je s novým zákoníkem
čeká...

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...
Vladimír Olejník 1930 Prostějov
Věra Solfronková 1938 Prostějov
Olga Kolečářová 1937 Vrahovice
Miroslav Majerech 1946 Prostějov
Oldřich Horňák 1928
Prostějov
František Přecechtěl 1927 Vřesovice
Věra Müllerová 1928 Domamyslice

Marie Dostálová 1922
Ludéřov
Marie Kalová 1955
Olšany
Jarmila Jakešová 1922 Prostějov
Josef Kolář 1938
Konice
Josef Hrubý 1949
Mostkovice
Irena Augustinová 1948
Čelčice
Miroslava Vlachová 1936 Prostějov

vy projekčních prací potřebují
zákres aktuálního fyzického
stavu území včetně výškových
poměrů a vyznačení průběhů
inženýrských sítí. „Digitální
technická mapa města nemůže
být nahrazena mapou katastrální, která obsahuje pouze
vlastnické hranice, stavebníci
potřebují podrobnější informace. Proto jim vycházíme vstříc
prostřednictvím nového ceníku
služeb GIS. Cena za 1 hektar,

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

10.00 Obřadní síň Mlýnská
12.30 Obřadní síň Prostějov
10.00 Obřadní síň Demelova
10.00 Obřadní síň Malé Hradisko
13.30 kostel Dobromilice

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 21

úterý 11. března
14:00 Úterní Bijásek
- Maharal
17:30 Vampýrská akademie
20:00 Fair Play
středa 12. března
17:30 Vampýrská akademie
20:00 Fair Play
čtvrtek 13. března
17:30 Kráska a Zvíře
francouzský fantasy film
20:00 Grandhotel Budapešť
anglická komedie
pátek 14. března
17:30 Kráska a Zvíře
20:00 Grandhotel Budapešť
sobota 15. března
15:30 Kráska a Zvíře
17:30 Kráska a Zvíře
20:00 Grandhotel Budapešť
neděle 16. března
15:30 Kráska a Zvíře
17:30 Kráska a Zvíře
20:00 Grandhotel Budapešť

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 12. března
15:00 Bio Senior
- Vrásky z lásky
sobota 15. března
15:00 Kovář z Podlesí
česká filmová pohádka
17:30 Kovář z Podlesí
20:00 Red 2
americká akční krimikomedie

APOLLO 13
pátek 14. března
20:00 Sounds of the Grave

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
středa 12. března
18:00 Expediční kamera
přednáškový sál
19:00 Sinfonietta
divadelní sál
neděle 16. března
10:00 Čtyřlístek - Námořnická historie aneb velbloud, ryba, slepice

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 10. DO 16. 3. 20144

TTELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Slunce se nachází v období maxima
své činnosti a je proto veliká pravděpodobnost sledování
zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí,
ve čtvrtek a v pátek v 19:30 hodin. Měsíc postupně dorůstá
do úplňku a proto lze dalekohledem na jeho povrchu dobře
pozorovat krátery, pohoří a další zajímavé útvary. Výborně je
též pozorovatelná planeta Jupiter. V případě špatného počasí je
náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - v 15:30 hodin uvádíme pohádku MĚSÍC
U KREJČÍHO. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše
uvedených pozorování.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
15.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
OS ČLK
15.3. Maškarní ples
Sokolovna Určice
Určice
SDH Určice
16.3. Karneval MC Cipísek
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
MC Cipísek Prostějov

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Rozloučíme se...
Pondělí 10. března 2014
Zdeněk Liška 1949 Prostějov
Helena Jochová 1937 Prostějov
Úterý 11. března 2014
Jan Vilhelm 1942 Horní Štěpánov
Sobota 15. března 2014
Antonín Rus 1922 Malé Hradisko
Jan Šírek 1932 Dobromilice

tedy 10 000 m2 digitálních dat
polohopisu a výškopisu v datovém výstupu, ve formátu dgn, je
stanovena na 600 Kč,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora, s tím, že město výpisy za
nižší cenu (dosud 4.000 Kč/
ha) poskytuje jako službu veřejnosti. Vedle elektronické formy nově existuje také možnost
tiskového výstupu z digitální
mapy, strana normalizované velikosti A4 vyjde na 270 Kč.

KINO METRO 70
pondělí 10. března
14:00 Pondělní Bijásek
- Maharal
17:30 Vampýrská akademie
americký akční fantasy film
20:00 Fair Play
české filmové drama

www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
v.cz

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Vrahovice
Dne: 24.3. 2014 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Hrázky včetně novostaveb.
Obec: Čechovice
Dne: 24. 3. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice s celými
ulicemi: Luční, Ovocná, Slunečná, Průchodní, Čechovická
jednostranně od č. 2 po č.40,
Plumlovská č.p. 258 a 274, ul.
Na Blatech od č. 2 po č.20, č.9
+ č.3, ul. K rybníku od č.1 po č.
22 + pan Bureš.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 3. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: část
ulice Družstevní č.1, 3, 5, 7, 9,
část ulice Krokovy s č.12, 14,
16, 18, 20, 22, 24.
Obec: Krasice
Dne: 26. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ulice Plumlovská č. 162, 164, 166,

ulice Kosířská č. 1-11 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 27. 3. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Fanderlíkova pravá strana od ul. Kostelecké po č.
391včetně, levá strana od č. 15
po č.23, ul. J.B. Pecky č.2 -10
včetně..
Obec: Konice
Dne: 27. 3. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Konice s ulicemi: Radošovec celý, Sportovní od č. 615
a 452 po konec ul. sm. Radošovec, Zahradní, Komenského
s č. 615, 582, 521,498, 499,
500, 688, 689, 537, 614, 613,
690, 616, 581, 580, 455, 493,
491, 489, 487, 486, 488, 490,
492, Husova od č. 388 a 486
po konec obce sm. Jesenec vč.
ČS PHM.
Obce: Konice, Zavadilka
Dne: 28. 3. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: celá
osada Zavadilka, Konice Vyšehrad č. 217, 246, 251, 254,
276, 278, 328, 363, 365, 390,
417, včetně Správy silnic a vodárny.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Pořádně žhavé exkluzivní interview s médii nejvíce propíranou zpěvačkou Ivetou Bartošovou

„NEMŮŽU JÍT SAMA VEN, NEBOŤ SE JICH BOJÍM, NEVÍM, ČEHO JSOU SCHOPNI...“
Někdejší popová princezna neskrývá v souvislosti s útoky Macury a Martucciho strach!

Praha, Prostějov - O Ivetě Bartošové toho bylo napsáno
možná víc, než o většině českých zpěvaček dohromady.
Důvodem ale bohužel nebyly ani tak profesní úspěchy, jako zejména její osobní život, který byl především v několika uplynulých letech, mírně řečeno, velice barvitý. Pokud
sledujete média, víte, že v životě Ivety v loňském roce
nechyběl únos jako z filmu, dramatická honička po exotických krajinách ani šťastný konec z moderní pohádky.
Není divu, že po takových peripetiích je zpěvačka už notně
unavená z poskytování rozhovorů a z života pod drobnohledem pokrytecké společnosti. PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku se přesto uvolila exkluzivní interview poskytnout, neboť jak říká, na hanácký koncert se již moc těší!
Zjišťovali jsme, jak tedy sama Iveta vnímá podporu či naopak nepřízeň publika, co plánuje do budoucna a jestli se můžeme těšit na novou desku? Neopomněli jsme
nakousnout ani ožehavou kauzu s Ivetiným fanatickým
obdivovatelem Zdeňkem Macurou, který by se mohl objevit i na prostějovském koncertu. Ten vypukne v pátek
11. dubna, a pokud se ho už nemůžete dočkat, tady je
alespoň malá ochutnávka Ivety Bartošové...
Petra Hežová
za přispění M. Kadlece
a P. Kozáka
Co pro vás znamená podpora
vašich fanoušků, kteří vám
stojí po boku, a netrpělivě očekávají
novou píseň nebo koncertní vystoupení?
„Moji fanoušci mi dávají velkou podporu, a i když mě má práce samotnou
moc baví, zpívám hlavně pro ně. Příznivci mě nabíjí obrovskou energií,
neboť na nich vidím, že jsou během
koncertu šťastní, a díky tomu jsem
šťastná i já (úsměv). Rozdávat radost
je totiž pro mne to nejvíc. Na jevišti se
cítím tak nějak v bezpečí...“
Setkala jste se i s negativním
přijetím vašeho návratu na
pódia?
„Bohužel setkala a jsem velmi citlivá
na to, když někdo neumí nazvučit kapelu a můj zpěv. Pokud mi zvukař pokazí písničku nebo má špatný zpěvový pult, jsem z toho smutná. Nemůžu
s tím v tu chvíli nic dělat, jako zpěvačka jsem totiž na jejich dobře či špatně
odvedené práci závislá. Navíc média,
která píší většinou negativní články,
i když koncert dopadl dobře, a já zpívala jako o život, jezdí na každé moje
vystoupení, což mým kolegům-zpěvákům nedělají. To je prostě zvláštní...
(pokrčení rameny). Problém je zřejmě
v tom, že novináři chtějí psát jenom
negativní články a tak hledají každou
chybičku. Je to pro mne docela stresující. Navíc trpím trémou před každým
vystoupením, abych nezklamala své
diváky, kteří si zaplatili za lístek. Ale
jsem silná a snažím se tyhle věci přehlédnout (úsměv).“
Dle výsledků v anketě Český
slavík Mattoni je zřejmé, že
na vás vaši fanoušci nezapomněli.
Potěšíte vaše příznivce v letošním
roce novou písničkou?
„Velmi si toho vážím. Fanoušky doufám potěším tím, že v současnosti točíme novou desku, a až bude dobrá,
půjde do prodeje (úsměv). Mám dvě
nové písně, které vyšly před necelým
rokem na desce Noc je království, a lidem se moc líbí. Teď máme rozdělané
další dvě krásné písně od Pavla VaculíINZERCE

ka, který mimochodem napsal v mých
sedmnácti například Knoflíky lásky
a Červenám s Petrem Sepešim, takže
se určitě bude na co těšit (úsměv).“
Vaše písně byly vždy především o lásce, plánujete do budoucnosti změnu námětu vašich
písní nebo budete věrná dosavadnímu tématu?
„Chtěla bych zpívat nadále kantilény,
které mi sedí, ale už trochu s nádechem šansonu a klasické hudby.“
Co vy a talentové pěvecké
soutěže? Myslíte si, že z těchto projektů může povstat nová pěvecká hvězda, která se dlouhodobě
usadí mezi českými uznávanými
zpěváky?
„Myslím, že může. Dnes je ale velmi
těžká doba na to, aby se člověk prosadil nadlouho, a to přestože tady máme
mnoho dobrých talentů. Obdivuji je
a přeji jim hodně štěstí, aby měli dobré
autory písní, to je základ. Já to štěstí
měla a děkuji za to všem, kteří už třeba
nežijí. Svoji práci dělám i díky nim už
přes třicet let (úsměv).“
Myslíte si, že je pro mladé
zpěváky těžší se v současnosti
prosadit? Co byste jim poradila a co
nejvíc pomohlo vám k pozici známé
zpěvačky?
„Mít dobrého manažera, těch je stále
méně a méně, dobré autory a pokoru
k tomu, co dělají. To je základ...“
Jak nyní s odstupem času
vzpomínáte na loňské peripetie spojené s únosem do Itálie? A byl
to skutečně únos?
„Byl to únos a zavlečení do ciziny,
kde jsem navíc byla ve velmi špatném
zdravotním stavu...“
Ne každý stál v průběhu vaší
letní kauzy na vaší straně.
Existoval vůbec někdo, na koho jste
se mohla obrátit, kromě vašeho
manžela, pana Rychtáře?
„Kdybych neměla svého manžela,
který mne nakonec našel hodně daleko, už tady nejsem. Nevím, co se
mnou zamýšleli. Skoro vůbec nic si
z toho nepamatuju. Nevím, co mi ten
bláznivý Macura dával, nevím, jak se
dostal do mého domu. Nikdy bych
ho tam nepustila! Měla jsem už tehdy
prasklý vřed na dvanácterníku, takže si

„V tomto rozhovoru jsem byla
velmi upřímná a na koncert
do Prostějova se moc těším.
Zdravím čtenáře Večerníku!“
Zpěvačka IVETA BARTOŠOVÁ
sama o sobě a svých pocitech

Foto: internet
jen pamatuju, že mne manžel přikryl,
abych si na chvíli odpočinula a odjel
na dvě hodiny. Nebyla jsem schopná
pít už ani vodu, natož alkohol, o kterém neustále v novinách píší. Probrala
jsem se až v Itálii, měla jsem podlitiny
po celém těle. Chtěli mne s Martuccim
odvézt na ostrov Elba, stále to řeší
kriminální oddělení policie. Máme
důkazy i z Facebooku. Hlavní ale je,
že jsem přežila. Ovšem ti dva pánové
mne neustále denně obtěžují a provokují i mého manžela. Nemůžu jít sama
ven, neboť se jich bojím, nevím, čeho
jsou schopni...“
Karel Gott má svou nejzarputilejší fanynku v Německu, vás si našel Čech. Setkala
jste se v průběhu své kariéry s podobně urputným a fanatickým obdivovatelem jako je pan Macura,
který vás neváhá obtěžovat na každém kroku?
„Bohužel ano. Byl to tehdy taky únos.
Jinak, fanynka Karla Gotta je slušná
fanynka. Tihle tři pánové okolo mne
byli a jsou jenom nejspíš velmi psychicky nemocní...“
Pan Macura vás v poslední
době pronásleduje po koncertech, které pořádáte. Nemáte
obavu, že i v Prostějově dojde mezi
ním a panem Rychtářem k nějakému incidentu?
„Budeme tam mít opět kvalitní ochranku...(úsměv) Jinak, ten Macura byl

vždy první, kdo mého manžela napadl. Josef musel bránit sám sebe i mne.
V médiích skoro vždy napíšou všechno
obráceně, anebo se nás nikdy ani neptají, nejsou přítomni různým incidentům,
tak si to napíšou sami, jak se jim to hodí
(pokrčení rameny). Nechtějí psát pravdu a něco pozitivního...“
Řekněte po pravdě, jaký je
váš současný zdravotní stav?
Jste v pohodě?
„Ještě mne bolí zákrok zubaře, ale už
můžu v pohodě zpívat (úsměv)“.
Nedávno jste se médiím svěřila, že přemýšlíte o dítěti.
Myslíte to vážně?
„Já už děti bohužel mít nemůžu, i když
bych chtěla...“
Co je v současnosti vaším cílem?
„Chtěla bych klid od novinářů a psychopatů. Aby mi vydrželo domácí
zázemí, které mám a v klidu zpívat...“
Jak vypadá obyčejný den
zpěvačky Ivety Bartošové?
„Asi jako u každého člověka, akorát
nemůžu jít sama ven si třeba nakoupit nebo jít s mým psem na procházku. Uklízím, vařím a hodně maluju,
především abstraktní obrazy. Pochopitelně zpívám, abych měla hlasivky
neustále v pořádku. Starám se o svoji
životosprávu, abych byla štíhlá, jím
střídmě a snažím se hodně spát, i když
to se mi moc nedaří... Nepiju alkohol a
nejím prášky, jak se neustále píše. Během tří let jsem měla několik operací,

naposledy mi dávali umělou okostici,
což strašně bolí. Kdo to nezažil, neví.
Nějak se mi to všechno naráz nakupilo, asi proto, že jsem léta příliš moc
pracovala. Přesto všechno zpívám, vystupuju, ale také mám starostlivého a

praktického manžela a úžasného syna.
Co víc si můžu přát (úsměv)?“
Prozradíte, jestli byl váš
manžel fanouškem vašich
písní i v době, kdy jste se neznali?
„Fandil mi, ale nebyl mým fanouškem... (smích). Byli jsme patnáct let
dobrými přáteli, vykali jsme si a cítili
k sobě takovou zvláštní úctu (úsměv).“
V uplynulých letech jste si nejednou vyzkoušela roli herečky. Co se vám na natáčení líbilo a co
ne? Stoupla byste si znovu před kameru?
„Teď na Vánoce jsem natočila pro
TV Barrandov vánoční koncert, který
se vysílal na Štědrý večer, byl velmi
úspěšný. Jinak mám před domem
a kamkoliv se pohnu za sebou kamery,
ttakže v pobytu před kamerou mám už
ppraxi (smích). Raději bych točila zase
nějaký
film, než odpovídat na dotěrné
n
otázky reportérů...“
Jaký je váš současný vztah
s konkurencí? Co například
Lucie Bílá, jste přítelkyně?
„Ne, nejsme. Ale ne z mé strany.
Lucka svoji práci dělá velmi dobře
a já ji obdivuji.“
Co byste na závěr vzkázala
vašim prostějovským fanouškům?
„Že jsem byla v tomto rozhovoru
velmi upřímná a už se velmi těším na
koncert do Prostějova. Moc zdravím
všechny čtenáře Prostějovského Večerníku a všechny zvu na svůj koncert,
který si určitě všichni užijeme. Moc se
na vás těším, vaše Iveta (úsměv)“.

kdo je
iveta bartošová

Někd jjší ppopová
Někdejší
p á pprincezna
i
se narodila
dil 8.
8 dubna
d b 1966 ve vsii
Čeladná a v průběhu své dosavadní třicetileté kariéry si vysloužila bezpočet pěveckých ocenění. V její sbírce nechybí Zlatí ani
stříbrní Slavíci, ceny TýTý a na svém kontě má i nejednu zlatou
desku. Rozjetou pěveckou kariéru na několik měsíců zbrzdila
tragická
g
smrt jjejího
j pěveckého
p
kolegy
gy Petra Sepéšiho,
p
, se kterým
ý nazpívala
p
nesmrtelné hity Červenám a Knoflíky lásky. K dalším nejznámějším hitům již sólové kariéry
patří i Hej pane diskžokej, Nekonečná, Tři oříšky a Víš, lásko. Po boku Rudolfa Hrušínského nejmladšího si střihla hlavní roli ve filmu Jaroslava Soukupa Svatba upírů. Další silná léta přišla s nástupem muzikálů, kdy se stala úspěšnou součástí projektů Dracula, Monte Christo, Johanka z Arku či Bídníci. Na konci dvacátého století
získala za album „Ve jménu lásky“ platinovou a dvojplatinovou desku. Následné
skandály v osobním životě ji ovšem braly na síle, energii, penězích a v neposlední
řadě i na popularitě. Vše dospělo k tomu, že se v roce 2007 už ani neukazovala na
veřejnosti, načež nastoupila léčbu ze závislosti na antidepresivech a alkoholu. Prošla
si doslova ppeklem... Dokázala se však zvednout a na konci roku 2008 byla
y v anketě Český slavík „Skokanem roku“ mezi zpěvačkami. Poté vyhrála prestižní anketu
TýTý
ý ý a potvrdila,
p
, že přese
p všechno stále patří
p k nejpopulárnějším
jp p
j a také nejlepším.
j p
S hudebníkem Ladislavem Štaidlem má sedmnáctiletého syna Artura. Iveta byla
vdaná (2008 do 2010) za herce Jiřího Pomeje, momentálně je jejím chotěm podnikatel Josef Rychtář. Iveta má o dva roky staršího bratra Lumíra a sestru-dvojče
Ivanu, která je o patnáct minut starší než ona. V posledních měsících bylo její jméno
spojováno především s alkoholismem a následným únosem do Itálie, k rodině někdejšího milence. V současnosti se Iveta znovu snaží vrátit do hry jako zpěvačka.
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ANKETA
VYBER SI SVOJI HVĚZDU

Už brzy budeme znát
nejlepšího sportovce
města i hvězdu médií
čtěte
na straně

TOMIGOVÁ S KŘUPKOVOU
OBHÁJILY HOKEJOVÝ TITUL

23

VOLEJBAL
STARTUJE PLAY OFF

"Agelky" chtějí
potvrdit roli favoritek
a vyhrát TITUL!
čtěte
na straně

30

a

TRHÁK TÝDNE
Karviná, Prostějov/jim

31

ROZHOVOR
KUMSTÁT CHCE TITUL

Foto: archív SK Karviná

Exkluzivní interview

HEGEMONIE SLAVIE PRAHA JE PRYČ, UŽ DRUHÝM ROKEM ZA
SEBOU VLÁDNE ČESKÉMU ŽENSKÉMU HOKEJI SK KARVINÁ.
A NA DLOUHO NEVÍDANÉM JEVU MAJÍ ZÁSLUHU I DVĚ
HRÁČKY S PROSTĚJOVSKÝMI KOŘENY - MARTINA KŘUPKOVÁ
A NIKOLA TOMIGOVÁ. ZATÍMCO PRVNÍ Z NICH ABSOLVOVALA
S TÝMEM CELOU ZÁKLADNÍ ČÁST VČETNĚ ÚČASTI V LIZE
MISTRYŇ, ALE O PLAY OFF JI OBRAL ADMINISTRATIVNÍ
PROBLÉM S REGISTRAČKOU, DRUHÁ Z TÉTO DVOJICE KVŮLI
STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE BYLA PŘIPRAVENA PRAKTICKY
AŽ NA VYŘAZOVACÍ ČÁST, V NÍŽ SE BODOVĚ ZASLOUŽILA JAK
O ZDOLÁNÍ KLADNA, TAK
více čtěte na straně 23
I ZMÍNĚNÉ SLAVIE...

s nejlepším Prostějovanem

v hokejové extralize
čtěte
na straně

basketbal

SMUTNÁ ZPRÁVA: Krajíček

32

na mistrovství světa asi nepojede

STŘEDA 12. 3.

18:00

MATTONI NBL – 37. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
BK JIP PARDUBICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 14. 3.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN – 19. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SKB ZLÍN „B“
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka

fotbal

SOBOTA 15. 3.

15:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

1.SK PROSTĚJOV
MFK PŘEROV
areál SCM Za Místním nádražím, Prostějov

házená

SOBOTA 15. 3.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 16. KOLO

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

volejbal

SOBOTA 15. 3.
NEDĚLE 16. 3.

17:00
17:00

EXTRALIGA ŽEN – 1. A 2. ČTVRTFINÁLE

VK AGEL PROSTĚJOV
VC SLAVIA PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 16. 3.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 16. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
TJ SOKOL TELNICE
Sportovní hala v Kostelci na Hané

Minsk (Bělorusko), Prostějov/
jim - Je tomu přibližně měsíc,
co si prostějovský odchovanec Lukáš Krajíček odbyl
premiéru pod pěti kruhy. Ke
startu na zimních olympijských
hrách ale bek Dinama Minsk
pravděpodobně nepřidá další
účast na světovém šampionátu.
A to přesto, že se tento turnaj od
9. do 25. května uskuteční právě
v běloruské metropoli.
„S trenérem Růžičkou jsem nemluvil, ale kdyby mě kontaktoval,
musel bych účast probrat s rodinou. Mohl jsem s ní být během
nedávné přestávky, jenže to jsem

byl na olympiádě. Proto si nemyslím, že pojedu na šampionát,
byť proběhne v Minsku,“ sdělil
třicetiletý obránce stanici R-Sport.
Někdejší hráč Floridy, Vancouveru, Tampy Bay či Philadelphie
a vítěz extraligy s Třincem se v
sezonách 2001/2002 a 2002/2003
zúčastnil dvou mistrovství světa
hráčů do dvaceti let a v národním
„A“-týmu získal pod trenérem
Aloisem Hadamczikem stříbro
v roce 2006 a bronzy v letech
2011 a 2012.
Večerníku se jej, i přes
předběžnou dohodu, zatím pro
rozhovor sehnat nepodařilo.

Boxerský titul na dosah,

KARIÉRNÍ
Plzeň to vzdala MOTIVACE
Prostějov/jim - O tomto víkendu měli prostějovští boxeři
nastoupit k dohrávce druhého
kola proti Plzni a učinit další
krok k obhajobě extraligového titulu, vše je ale jinak. Tým
BC Chimera Plzeň se totiž
rozhodla odstoupit ze soutěže
a stejně jako po loňském odpadnutí Mostu/České Kamenice a Ostravy zůstaly v nejvyšší

domácí soutěži pouze tři družstva. „Jsem z toho znepokojen,
je to opět po roce znehodnocení
soutěže. Pavel Šour měl s Plzní
velké plány, přišel ale o část peněz a rozhodl se odstoupit jak
z extraligy, tak z první ligy,“
smutným hlasem konstatoval
kouč BC DTJ Prostějov i starosta
celé Dělnické tělovýchovné jednoty Petr Novotný.

více čtěte na straně 22

Individuálním statistikám vládne Petr Kumstát
Prostějov/jim - Celkem pětice
rodilých „Prostějováků“ a spolu s nimi řada dalších hráčů,
kteří několik sezon nebo alespoň několik zápasů odehráli v
prostějovském dresu, zasáhla
do právě skončené základní
části hokejové extraligy. Suverénně nejlépe si z nich vedl Petr
Kumstát. Pravé křídlo pražské
Sparty vládlo v regionálním
souboji nejen střelcům a nahrávačům, ale i v bilanci při vstřelených a obdržených brankách, či
počtu odehraných utkání včetně nastřádaných minut.
Dvaatřicetiletý někdejší hráč Prostějova, Znojma, Třebíče a Karlových Varů zvládl plnou porci
dvaapadesáti utkání a stal se s
jednačtyřiceti body patnáctým
nejproduktivnějším hráčem extraligy, osmnáct vstřelených branek
ho zařadilo na patnácté místo mezi
kanonýry. Král střelců ze sezony
2011/2012 se s hodnotou +38 v
bilanci +/- stal vůbec nejlepším
hráčem nejvyšší domácí soutěže,
mimo to ještě stihl například čtyři
vítězné a pět přesilovkových branek. V nové kategorii Radegast
Index skončil s hodnotou 140 jako
čtyřiadvacátý celkově.

Druhým nejlepších ukazatelů
z řad prostějovských hokejistů
dosáhl Antonín Honejsek. Dvaadvacetiletý zlínský útočník se
úspěšně vrátil po jarním zranění
ramene a za pětačtyřicet duelů
vyprodukoval patnáct branek a
devět asistencí. Nenavázal sice na
loňských šestatřicet bodů, osobní
maximum si ale vytvořil bilancí hned šesti vítězných branek.
V této kategorii se našlo jen pět
úspěšnějších borců.
Třicetiletý Jiří Cetkovský zůstal
již desátou sezonu věrný Pardubicím a v dresu Východočechů
mu statistici napočítali dalších
devětatřicet startů se sedmi góly a
stejným počtem asistencí, čtyřmi
brankami v přesilovce či dvaačtyřiceti trestnými minutami.
Nejpovedenější období mezi domácí elitou prožívá další obránce

komentář

Ondřej Vitásek. Třiadvacetiletý téměř dvoumetrový pořízek
odešel z rodného Prostějova
za úspěchem již v žákovských
kategoriích, ale nyní se hlásí o
slovo. Vedle šestadvaceti utkání
v prvoligových Benátkách nad
Jizerou zvládl i dalších jednatřicet za liberecké Bílé Tygry. A za
Severočechy si připsal nejen pět
asistencí, ale u zadáků i ceněných
+9 bodů.
Pátý a nejzkušenější do party
Marek Černošek odehrál ve
své osmnácté extraligové sezoně
devětadvacet utkání, ale ani jedna branka a tři nahrávky z hole
sedmatřicetiletého obránce nepomohly Kladnu k lepšímu než třináctému místu.
Prostějovsko mělo svého zástupce i
na pozici hlavního kouče, na lavičku beznadějně posledního Chomu-

tova totiž usedl úspěšný mládežnický trenér Jaroslav Beck. Důvodů
k radosti ale příliš neměl, první výhry se dočkal až při svém šestnáctém zápase, když Piráti v posledním kole základní části vyhráli na
Kladně 4:1. Do té doby získal jen
dva body za porážky v nájezdech s
Kladnem a Litvínovem.
Jaroslava Becka a Marka Černoška tak čekají pouze boje o
záchranu, naopak zbylá trojice
se může těšit na vyřazovací boje.
Cetkovského Pardubice poměří
v předkole síly s pražskou Slavií,
Liberec s Vitáskem bude bojovat
proti Vítkovicím. Zbylé duo už
se může těšit na play off. Honejskův Zlín se ve čtvrtfinále utká
s Mountfieldem Hradec Králové
a Kumstátova Sparta narazí ve
čtvrtfinále na jednoho z trojice
Vítkovice, Liberec, Slavia.

Vybrané statistiky Prostějovanů v extraligovém ročníku 2013/2014:
Petr Kumstát
52 18
23 41 +38
30
5
3
4
16:19
140
Antonín Honejsek 45 15
9 24
+3
26
4
0
6
12:41
33
Jiří Cetkovský
39
7
7 14
-1
42
4
0
1
16:46
116
Marek Černošek 29
1
3
4 -13
18
0
0
0
14:25
29
Ondřej Vitásek
31
0
5
5
9
20
0
0
0
15:58
50
Vysvětlivky:
Za jménem následuje počet utkání, branek, nahrávek, kanadských bodů, bilance +/-, počet trestných minut,
gólů při přesilovkách, v oslabení, vítězných branek, průměrného času na ledě a hodnoty Radegast Indexu

Jestřábům stačí vyhrávat doma

Prostějov/jim – Nejpozději
v sobotu večer bude jasno o tom,
která dvojice se utká ve finále
druhé ligy, skupiny Východ.
V uplynulém týdnu stihla čtveřice
semifinalistů dva duely série.
Třetí semifinálové utkání je na
pořadu v úterý od 18.00 hodin na
prostějovském zimním stadionu,

na stejném místě by se případně
o čtyři dny později hrálo i páté,
rozhodující semifinále. To ovšem
pouze za případu, že by se Vsetínu
dařilo držet krok. Jestřábi by měli
výhodu bouřlivého domácího
prostředí, které je má nasměrovat
do finále. To startuje příští pondělí
17. března.

včera a dnes
Tomáš Kaláb

Tak to konečně přišlo. Tomáš
Berdych oznámil to, o čem
jsme spekulovali už od loňského finále Davisova poháru - že
totiž pomůže postoupit z prvního kola a pak si v reprezentaci
vezme „oddechový čas“.
Hned v úvodu je třeba poznamenat, že jeho reprezentační
výdrž je vpravdě úctyhodná.
Žádný jiný hráč z nejvyšších
pater světového žebříčku neodevzdal tolik týmové národní soutěži, jako právě on. Ať
už to způsobil kladný vztah
k reprezentaci, výborná parta
nebo obratná diplomacie prostějovského bosse Miroslava
Černoška, český fanoušek
i český tenis jako takový z toho
léta těžil a vposledku vytěžil
dvě salátové mísy.
Jako vždycky se však najde nějaké to „ale“. Ještě v „pradávných“ dobách první poloviny
minulého století bylo blaho
národa a státu tím nejvyšším
imperativem každého lidského snažení. Jedinec se snažil
ve svém oboru vyniknout ne
kvůli vlastním ambicím či
zviditelnění svého jména na
jakémkoli pomyslném žebříčku, ale proto, aby díky svému
umu byl co nejplatnějším kolečkem složitého mechanismu
své domoviny. Dnešek ovšem
nade vše vyznává svobodu
jednotlivce, čímž v podstatě
vše převrací jaksi naruby - primárním bývá osobní výsledek,
pak teprve vše ostatní. A tak
jsme svědky módy ukončování reprezentačních kariér ještě
před vrcholem tvůrčích sil: je
přece potřeba být ještě lepší
a viditelnější a hlavně dobře
vydělávat... Předkové by se
styděli.
Za Tomáše Berycha se rozhodně stydět nemusíme, i když
i on momentálně nadřazuje
stupínek na žebříčku ATP zájmům své vlasti. Nezbývá, než
doufat do budoucna - Japonsko bychom měli zvládnout
i bez něj a pak...?

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 9: na snímku byl dům z ulice Pod Kosířem 65. Vylosovanou výherkyní, jenž získává POUKÁZKU
V HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS, se stala Ivana JANĚKOVÁ, B. Šmerala 11, 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 13. BŘEZNA, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 17. BŘEZNA
2014. Dnes se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně
věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

CHCETE SI ZATANČIT?

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
TANEČNÍ STUDIO QUICK POŘÁDÁ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY 2014 V ...... TANCÍCH

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

TIP
k obrazovce
SLUNCE, SENO
A PÁR FACEK
FILM, ČR (1989)

ÚTERÝ 11. 3. 2014

20:15 HODIN

ACER, APAČ, ASPIRIN, DRES, KEKS, KMEN, KOLPÍK,
KORAL, KREV, KUSKUS, LEDEK, MARŠÁL, MLOK,
MŮSTEK, NAZE, OTKY, PRKÉNKO, RÁČE, RYBA, SKICA,
SRPY, STRK, TRKY, ÚLEKY, ÚNIK, UZDY, VKUS, VULKÁN

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to tentokrát DO
ČTVRTKU 13. BŘEZNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MARCIPÁN“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Marek
MYŠKA, Raisova 9, Prostějov, který se tak může těšit na užitečnou cenu od partnera soutěže. Tím v minulém dějství byla
čelechovická firma RICHARD FAGOŠ, specializace na výrobu a distribuci cukrářských ozdob. POUKAZ NA NÁKUP
V HODNOTĚ 400 Kč jej čeká přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na
další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kteří
mají rádi společenské tance....
Partnerem dalšího kola je totiž TANEČNÍ STUDIO
QUICK a vyhrát můžete TŘI VSTUPENKY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 710 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 17. BŘEZNA 2014.
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Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Helena Růžičková,
Veronika Kánská, Stanislav
Tříska, Broněk Černý, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová
Opět se můžete vypravit do
svérázné jihočeské vesnice
Hoštice a setkat se se známými postavami. Tentokrát se
vše točí kolem chystané svatby Blaženy Škopkové a Venci Konopníka, kterou se snaží
překazit Miluna. Všeobecný
zmatek vyvolaný nesmiřitelným bojem Škopkových
s Konopníkovými ještě zesílí,
když přijde zpráva, že televize chystá reportáž z místního
JZD. V příběhu plném bláznivých gagů, slovní i situační
komiky se setkáte i s dalšími

V minulém, celkovém součtu
již stopadesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Miroslava
Pišťáka. Primátora Statutárního
města Prostějova a dlouholetého
člena ČSSD, který letos oslaví
pětasedmdesáté narozeniny, poznala celá řada našich čtenářů...
Z porce 354 soutěžících, které
jsme v rámci JUBILEJNÉHO
STOPADESÁTÉHO
KOLA
zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Jitka ŠMÍDOVÁ,
V.Špály 8, Prostějov.Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě
DVOU PŮLMETROVÝCH
ŠPIZZA PIZZ, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Od
redakce pak navrch v rámci
výše zmíněného výročí i POUKAZ NA VÝBĚR INZERCE
V HODNOTĚ 150 KORUN!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod.
Graficky jsme mírně poupravili
jednu z největších hvězd tuzemského showbyznysu, která si prošla úspěchy i skandály, přičemž
má doslova a do písmene život
jako na horské dráze...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stojedenapadesátého kola čekáme v redakci
DO ČTVRTKU 13. BŘEZNA
2014, 14.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na
608 960 042 či mailujte na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
17. BŘEZNA 2014.

LUŠTĚTE O DOBROU KÁVU

Také druhé číslo Večerníku
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 dalšímu
novému partnerovi tohoto
klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno
získala své věrné a početné
publikum, se nyní zápolí
znovu 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
S CELKOVOU HODNOTOU 400 KČ PRÁVĚ
DO PROSTĚJOVSKÉHO
OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!

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,
atoDOČTVRTKU13.BŘEZNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 7 - 8 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stodevětatřicátou
výherkyní stala:
Alena KAPRÁLOVÁ, E. Králíka 4, Prostějov. Přímo v sídle
redakce si tak může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek
RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež
byla partnerem uplynulého
kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
17. BŘEZNA 2014. Nezbývá
tedy, než abyste se opět vrhli
na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

známými postavami: farářem
Otíkem, pobožnou Cecilkou,
zpívající paní učitelkou Hubičkovou, živočichářem Béďou a dalšími...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovaným výhercem
Vylosovanou
výherkynízzminulého
minuléhočísla
číslajeje Lenka MIKEŠOVÁ, nám. E. Husserla 9, Prostějov
Cenu odod firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Poukaz
Správné
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Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
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E–mail: jhreality@jhreality.cz

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

Prostějov, nám. Svat. Čecha. Pronájem nebytových prostor v centru o
výměře 230 m2, nyní využíváno jako cukrárna, dříve restaurace, lze i jako
obchod.
Cena: Kč 18.000,-/měsíc

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

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahrádkou
s posezením a udírnou. Plocha pozemku 255 m2. Cena: Kč 1.790.000,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:

1+1, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Určice
3+1, Pv, Určická ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců

Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (4.500)
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

PROSTĚJOV- RD,
3+1, dům je po rekonstrukci, podsklepený, zast. plocha
138m2, zahrada 100m2, klidné místo nedaleko centra města. CENA: 2.890.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV - RD,
6+1, prostorný, po
rekonstrukci, garáž, všechny ing.
sítě, i k podnikání, zast. plocha 280m2,
zahrada 426m2. CENA: 2.990.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY
- RD, s byty 8+kk a
3+1, prostorný, po
rekonstrukci, hospod.stavby, zast. plocha 930m2, zahrada 1620m2. CENA: 2.900.000Kč.
BEDIHOŠŤ RD s prodejnou
85m2, sklad 60m2,
v patře BYT
2+kk, 85m2, terasa 40m2, vše po kompl. rekonstrukci, pozemek 928m2.
CENA: 3.800.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

BYTY – PRODEJ:
2+1, Čelechovice na Hané, OV, 1.patro, 63 m2, cihla,
parkovací stání, oplocený pozemek 1.350.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:

RD Polkovice, dvougenerační dům po rekonstrukci,
vhodný k bydlení i podnikání!

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,
POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …
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- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
640 tis.Kč
2) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
350 tis.Kč !!!
3) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2, garáž
2.999 tis.Kč
4) RD 4+kk Melantrichova - 204 m2, zahr.
480 tis.Kč
5) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
2
- 3,3 mil.
6) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m
5.490 tis.Kč
7) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Vrahovice, příz., zahr.
4,5 tis.Kč
1+kk sídl.E.Beneše - po rekonstr.,
6.100,- vč.ink.
1+1 Vrahovice, 2.P., zahr.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,3 tis.+ ink.
2+1 Sídl.Svobody2 - 7.P..
8,5 tis.vč. ink.
3+1 Dolní - 90 m , 1.P.
8,8 tis.Kč vč.ink.
3+1 Anglická - po rekonstr.
9 tis.Kč vč.ink.
BYTY:
1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2 2
850 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2 2
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv,2 Krasice
1.290 tis.Kč
RD 2+kk Lidická, 298 m
1.250 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký
pozem.
1.560 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
1.500 tis.Kč
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
2.400 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč
Ochoz - lux. 1 mil.Kč
Seč
650 tis.Kč
Pozemky:
Krasice - malá zahrádka,
100 m2 - pronájem
2.400,- Kč/rok
2
Mostkovice - 649 m2 , s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2 , zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m 1750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn 180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- Kč/měs.,
Krasická + Lidická
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK
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REALITY

REALITY

FINANCE

PRODÁM

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

Pronájem bytu 1+1 cihla, B. Němcové. 5 500 Kč/měs. vč. služeb. Tel.:
777 18 05 63

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

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč
* BYT 3+1, 81 m2
1.150.000 Kč
* RD 3+1 Brodek
350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 4+kk Cholina
1.660.000 Kč
* RD Čelechovice n/H
1.880.000 Kč
* POZEMEK Smržice
dohodou
* CHATA Plumlov
1.300.000 Kč
* PRONÁJEM byt 2+1 8.900 Kč/měs
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, A.Slavíčka
720.000 Kč
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
750.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář
6.500/měs.
* PRONÁJEM obchod
5.700/měs.
* PRONÁJEM obch.prostoru
80m2
* PRONÁJEM byt 2+1
6000/měs..
Pro naše klienty poptáváme:
* BYT 1+1 do 600.000 Kč, i pův.stav
* jakékoliv BYTY 2+1
* BYT 3+1 po rekonstrukci
* domy, chaty a pozemky v PV a okolí
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
WWW.VNB-REALITY.CZ

Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Koupíme byt 4+1. Tel.: 774 858 723
Koupíme byt 2+1, od nám. Spojenců-E.Beneše. 774 421 818
Pronajmu byt 2+1, Holandská ul..,
774 465 799
Pronájem prodejní plochy v centru
města, přízemí, vstup z ulice, vhodné i pro kancelář, 776 460 300
Hledám ke koupi byt v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658
Stavební firma hledá pozemek vhodný k výstavbě rodinných domu v Prostějově v nebo blízkém okolí. Kontakt: 777 694 377
Prodám garáž u cílu. Cena 110 tis.
Tel.: 774 062 253
Pronajmu byt 2+1 na Olomoucké ul.,
částečně zařízený. Tel.: 734 399 421
Pronajmu garáž - garážový dvůr,
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323

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
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitostí. Splatnost až 15 let, nízké
splátky, bez prověřování registru.
Tel.: 775 439 282 nebo 607 048 621

Pronajmu velkou nadstandardní garáž 30 m2 na Okružní ul.
uzavřený objekt + elektrika.
Tel.: 604 711 585

Máte vysoké úroky u svých půjček? Potřebujete snížit splátky stávajících úvěrů nebo hypoték?! Volejte 775 783 290

Přenecháme nájem zavedené velké
restaurace v Prostějově. Poloha –
okraj velkého sídliště. Informace na
tel.: 602 747 139
Pronajmu obchodní prostor 120 m2
na ul. Kravařova. Tel.: 777 13 55 40
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

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

Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka od 4 000 do 50 000 Kč.
Rychlé a férové jednání. On-line
přehled nad svým účtem. V případě
zájmu volejte 777 100 528
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání
v domácnosti. Rychlé a diskrétní jednání. Kontakt recepce po až pá 9:00
- 17:00 hodin. Tel.: 777 727 268

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

13. 3. 2014
do 12.00 HODIN

Nabízím zpracování přiznání, DE,
pod. účetnictví mezd. Cena dle dohody. Tel.: 732 445 882
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
Půjčka 5 až 50 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Nejlevnější nebankovní produkt od firmy DOOR
FINANCIAL a.s. Tel.: 739 152 789
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Maminka se 3 dětmi hledá pronájem 2+1, do 8 tis. měs. vč inkasa.
Tel.: 608 732 461 Ne RK!
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Hledáme ke koupi dům se
zahradou a sklepem, stav nerozhoduje. Dále koupíme pole, louky.
Tel.: 774 414 525

2Č,è-;0#<56#87
0'/18+6156+
-éCå-é
47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/
6GN

Prodám byt 2+1 v OV, po celkové rekonstrukci. RK nevolat! Tel.:
777 868 382
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
Koupím byt 3+1 nebo 2+1. Nejlépe
v okolí u rybníka. Může být i v původním stavu. RK nevolejte prosím. Tel.:
732 741 922
Koupím RD nejlépe v Pv nebo jeho
okolí. Může být původní stav. RK
nevolat. Tel.: 732 755 910

vecernikpv.cz
.cz

Prodám elek. rozvaděč a hydraulickou ohýbačku 3/8“ – 2/2“. Tel.:
608 376 407

Prodám vepře 120 kg, 42 Kč/ kg.
Tel.: 605 116 462

Nezvládáte splácet vysoké splátky
úvěrů? My vám pomůžeme! Volejte
775 783 290

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

Prodám starší vybavení prodejny
(regály, pulty další), zánovní pokladnu SHARP. Tel.: 732 211 328

Nabízím hotovostní půjčky od
5 až 50 tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046

Hotově vykoupím vaši nemovitost. Hledáme pěkný byt 3+1 nebo
i větší, nejlépe po rekonstrukci, tel.:
Ihned. Tel.: 723 565 897
774 409 430
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko.
Tel: 602 570 658

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

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

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

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

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

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

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

Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spě- Prodám RD v Žešově, 3+1 – zahrada, bazén, studna. Jen vážní zájemci.
chá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Tel.: 739 594 163 nebo 773 613 015
Pronajmu garáž ve Vrahovicích.
Pronajmu nebytové prostory vhodTel.: 737 876 938
né na bar, pivnici, blízko centra Pv.
Chcete prodat vaši nemovitost Nájemné 8500 Kč + energie. Ihned
s maximálním ziskem. Nová for- k provozu. Tel: 776 808 064
ma prezentace. Tel.: 777 454 174
Pronajmu garáž, Plumlovská ul.
Tel.: 608 752 315
Pronajmu 1+1 PV, 602 860 298

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

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
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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

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
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

SLUŽBY

SLUŽBY

stějov 604 389 367.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

VZPOMÍNKY

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

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

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

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

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

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

Přijmeme soustružníka i brigádně
i důchodce. T. 603 204 749

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

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

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
Vydavatelství Haná Press přijme
redaktora pro regionální zpravodajství. Životopisy posílejte na e-mail:
kozak@pv.cz
Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Personální agentura ŽOLÍKOVÁ
PRÁCE přijme do provozu v Prostějově zámečníky a svářeče. Pož: praxe
v oboru, svář.kurz na CO2, znalost
výkres.dokumentace, znalost rentgenových a ultrazvuk.svárů výhodou.
Jedná se o práci ve strojírenském průmyslu. Mzda 110 Kč/hod., 2-směnný
provoz. Své profesní životopisy zasílejte na marketa@zolikovaprace.cz
nebo volejte 736 626 086 (po-pá 1315 hod.).
Německý výrobce nátěrových hmot,
společnost Lankwitzer ČR, spol.
s r.o. hledá zaměstnance na pozici pracovník ve výrobě vodouředitelných
nátěrových hmot. Nástup 3-4/2014,
1směnný provoz, plný úvazek. Požadujeme fyzickou zdatnost - manipulace s břemeny, časovou flexibilitu,
základní znalost práce s PC, vzdělání
nebo praxe v oboru chemie/lakování
vítána. Životopisy zasílejte na
javurkova@lankwitzer.cz;
tel.: 773 647 626
Hledáme pracovníka pro obsluhu grilu na letní zahrádce. Tel.: 733 523 148
Restaurace Jadran přijme na sezonu
kuchaře/ku. Přes obědy a večeře servírku/číšníka na výpomoc (vyučení
není podmínku). Tel.: 604 890 305
Pers. agentura nabízí práci - 1. manipulační pracovník, 2. pracovník úklidu - prác. Pv, 3. účetní - pracov. OC.
Info Kravařova 9, Pv - 1. poschodí.
Tel.: 722 553 345
Přijmeme do prodejny potravin
v Pv prodavačku. Nutná praxe v oboru. Práce na směny a o víkendech, ranní směna od 4:30. Požadujeme:100%
spolehlivost, samostatnost, flexibilitu
a příjemné vystupování. Práce v malém kolektivu a příjemném prostředí.
Dobré platové podmínky. Info na tel.:
608 757 400 od 9:00 do 13:00 hod
Přijmu řidiče, sk. C na rozvoz potravin
po Moravě. Tel.: 605 248 001
Hledáme brigádníky na DPP na pozici
pracovník novinové služby, podm. ŘP
sk. B, prac. doba Po-So : 4,00-7,00
hod. Informace na tel.č.: 731 132 452

Zednické a obkladačské práce, nátěry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
Prodej a rozvoz jídel, do firem
i domácností, včetně žlučníkových
a diabetických diet. Tel.: 725 015 071
Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.:
606 166 853
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce. Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce,
obklady a dlažby, rekonstrukce,
zateplení budov a RD. 774 655 459,
608 538 035 www.mackalstav.cz
Hodinový manžel provádí veškeré
práce v domácnosti, stavební práce na domě, zahrady, chalupy. Tel.:
733 465 777

Hodinový manžel - skládání nábytku, úklid hrobů. Tel.: 603 333 760

Touto cestou děkuji paní doktorce
Vlastě Riedingerové za maximální
péči, kterou věnovala mému manželovi panu Karlu Motyčkovi. Za
lidský přístup a obětavost děkuje
manželka Anežka Motyčková.
V pátek 28. února 2014 jsme se rozloučili s panem Janem Kadlecem
z Ohrozimi. Poděkování patří všem
pracovníkům domova pro seniory
v Soběsukách za jejich laskavou
péči. Poděkování patří také pohřební
službě Makový za lidský a profesionální přístup. Děkuje rodina.

PRÁCI HLEDÁ
Pohlídám stavbu, majetek…Zkušenosti, beztrestnost a služební pes.
100% spolehlivost, solidní cena.
SMS – volat 732 274 087

Dne 12. března 2014
si připomínáme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Františka KOVAŘÍKA
z Hamer.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná manželka Božena, syn František,
dcera Andrea a vnoučata
Lukáš a Lucie.

Smutno je žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš, zda
někde nečeká. Osud nám
nevrátí, co nám vzal, vrací jen
krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 16. března 2014
by se dožila 105 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka a
Majka s rodinami.

Dne 7. března 2014
jsme vzpomenuli na
1. smutné výročí úmrtí
pana Libora RŮŽIČKY
z Čelechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než
ostatní. O to těžší je naučit
se žít bez nich!

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí
Dne 14. března 2014

Dne 7. března 2014
jsme si připomenuli 6. výročí, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KRPEC.
Kdo ho měl rád vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou
a celá rodina.

Dne 3. března 2014
by se dožil 36 let náš
syn Petr AUGUSTIN
a 27. března 2014
vzpomeneme 10 let
od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

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

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

JEŠTĚ JEDNA
ŠANCE VŠECHNO
ZMĚNIT...
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ PÍŠE
BONUSOVÉ KOLO!
PRO
OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO

GRATULACE

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

Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny. Tel.:
603 504 751

David Čadílek – izolace ploch
i střech. Provádíme rekonstrukce
a opravy plochých, asfaltových
střech včetně klempířských prací.
Tel.: 777 125 551

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.

Zůstal jsi navždy
v našich srdcích

PODĚKOVÁNÍ

Tesařské, pokrývačské a klempířské
práce za příznivé ceny. Prostějovsko
a okolí. Tel.: 777 125 551

Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby. Montáž kazetových podhledů. Cenové kalkulace zdarma. Tel.:
603 504 751
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Dne 11. března 2014
oslaví významné
životní jubileum 90 roků
paní Hedvika KŘIVÁNKOVÁ
z Prostějova.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
a pohody jí přejí dcera Marcela
a syn František s rodinami.
rodinami.

nalistujte
stranu 21

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 14. března 2014
si připomeneme 7. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava HRBÁČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 1. března 2014
jsme si připomněli
5. smutné výročí úmrtí
naší drahé maminky,
babičky a prababičky
paní Anny HALÍŘOVÉ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka s rodinou.

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

Dne 13. března 2014
si připomeneme

děkuje
j bratr s rodinou.
Dne 8. března 2014
uplynulo 10. let od úmrtí
pana Eduarda DREŠRA
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 14. březnav 10.00 hodin

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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VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ MÁ BÝT U KONCE, OVŠEM
MY PRO VÁS MÁME JEŠTĚ BONUSOVÉ KOLO NAVÍC!

JEŠT
Ě
BÝT MŮŽE
VŠE
C
H
NO
JINA
K ....

Ano, ano, ... JEŠTĚ NE! Vážené dámy a pánové, ještě opravdu nekončíme. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl
zhodl na základě
kladě velkého
v
o
zájmu vás čtenářů, prodloužit napínavé klání ještě o jeden dílek. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ tak pokračuje
e a na vítěze si musíme
minimálně sedm dnů počkat! PROSTĚJOVSKÝ Večerník věří, že právě toto BONUSOVÉ klání, může s kartami
mi těch nejlepších ještě
pořádně zamíchat...
Zajímavé klání, připravené zkraje letopočtu 2014, pohltilo všechny zapálené soutěžící. Ti se tak nenechali utéct nejen mimořádnou
šanci vyhrát nějakou ze zajímavých cen v průběhu šesti kol, a především trio nejsilnějších se už může pomalu těšit z dovolené
v Řecku či atraktivního letu balónem... Nikde není ale psáno, že do pořadí ještě nemohou promluvit i ti další v p
pořadí,, kteří
nabrali v dosavadním průběhu ztrátu. Před námi je totiž ještě jedno BONUSOVÉ kolo a v něm se může stát cokoliv!
koliv! BODY
JSOU TOTIŽ AŽ ZTROJNÁSOBENY!
Zajímavou soutěží, do níž se už zapojilo více jak čtyři stovky čtenářů, hodláme nejen podpořit pozici nejčtenějšího
ího regionálního periodika, ale především ocenit věrné abonenty a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát
právě nějakou 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, ne?!
I dnes si připomeňme tolik důležitá pravidla. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU byla rozplánována
do šesti dějství, přičemž v každém z nich jste našli tři otázky. Vaším úkolem bylo správně vybrat z nabízených
variant, odpovědi doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko.
tíčko. V každém kole jste
mohli získat maximálně šest (předplatitelé dvanáct) bodíků. Tři z vás, kteří jich posbírají nejvíc, se mohou těšitt na hodnotné ceny. V případě bodové
rovnosti proběhne slosování. Po uplynutí šesti dějství jsme se rozhodli pořídit ještě jeden kus navíc. A v něm lze
ze získat až trojnásobný počet bodíků, než
tomu bylo v předešlých kolech.
Získané body se vám také započítají do celkového hodnocení všech soutěžících, z něhož vzejde PATNÁCTKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH,
EJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, která se podělí o HLAVNÍ
CENY.
Těmi, jak už zaznělo, budou LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA v hodnotě 10 000 Kč, LET BALONEM v hodnotě 7 200 Kč nebo AUTOBUSOVÝ ZÁJEZ DO ŘECKA
v hodnotě 5 000 Kč. A to není všechno, i další v pořadí se mohou těšit na zajímavé výhry jako je například žehlící
ící prkno, tenisová raketa či spotřební elektronika.
Všichni takoví abonenti budou NAVÍC v březnu zařazeni do SLOSOVÁNÍ O PĚT neméně ZAJÍMAVÝCH CEN!

A o co máte bojovat?
Ve hře jsou například LETECKÝ či AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD do Řecka, LET BALÓNEM, permanentní vstupenky na bazén či saunu do Městských lázní v Prostějově, ŽEHLÍCÍ PRKNO, značková vína, SPORTOVNÍ
BATOHY, tenisové zboží, SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA, hodnotné KOSMETICKÉ BALÍČKY, permanentky
na bowling i předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

KVÍZ - BONUSOVÉ kolo:
S VEČERNÍKEM BUDETE KRÁSNĚJŠÍ…

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

TŘI OTÁZKY PRO
4
BONUSOVÉ KOLO:

1. V jaké základní škole byl ředitelem
pan Jiří Pospíšil, současný první
náměstek Statutárního města Prostějov?
váte
a) základní škola Palackého získá
b) základní škola Rejskova
c) základní škola Dr. Horáka
body

3) Kolik koncertů významných umělců
hostil v uplynulém roce
Společenský dům v Prostějově? získáváte
a) šest
b) třináct
bodů
c) čtrnáct

áte
získáv

6

9

bodů

Všechny správné odpovědi, nebo třeba jen tipy nám zasílejte opět na e-mailovou adresu: souteze@vecernikpv.cz,
či telefonujte na 582 333 433. Svůj anketní lístek můžete také donést přímo do redakce v Olomoucké ulici, či jej
poslat poštou na známou adresu. Čas na to máte OPĚT DO ČTVRTKU 13. března 2014. Jména trojice výherců
z bonusového dějství zveřejníme v příštím vydání, které vyjde v pondělí 17. března 2014.

BONUSOVÁ OTÁZKA, která vás
znovu obohatí o 8 bodů NAVÍC!

VYJMENUJTE VŠECHNY REPREZENTANTY Z PROSTĚJOVA,
KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI OLYMPIJSKÝCH HER?

V bonusovém kole soutěže můžete vyhrát ...
1.cena : balíček od salonu NAISY v hodnotě
1 000 Kč, dva polštářky a půlroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
ku
u
2. cena: kniha dr. Oetker, jedna vstupenka
na koncert Ivety Bartošové a čtvrtroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
ku
u
3. cena: láhev značkového vína a triko

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má sebou již šesté kolo, které i tentokrát
proběhlo znovu více než zdařile. Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla
naplnilo hned 125 soutěžících, z nichž se nám sešlo jednadvacet přesně a správně
tipujících. Také minulé kolo se 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...
1. místo - HORST RIEGER, Hluchov 98 s plným počtem 22 bodů,

Přesně po šest týdnů jste měli 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. Dnes ale ještě ten den D nenastane... Na šesté dějství totiž samovolně navazuje BONUSOVÉ
KOLO, které může všechno dokonale převrátit! I v něm za vámi přicházíme s trojicí dalších, již definitivně
závěrečných, otázek, přičemž všichni máte ojedinělou příležitost získat až trojnásobný počet bodů!
Získat body navíc jste v historii soutěži měli celkem třikrát, a to v případě, pokud jste znali správnou odpověď
na bonusovou otázku v rámci třetího, pátého a šestého kola. Poslední šance se dostavuje právě dnes... VELKÁ
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ tím dosahuje svého úplného vrcholu, z něhož už není návratu. Po něm přijde jen sláva
či zklamání... Ať tak, či onak, kdo nezahálí, má tedy teď a tady znovu možnost vyhrát zajímavé ceny.
V minulém dějství jsme opětovně zabrousili do politických i kulturních vod a také k zajímavostem z naší redakce. Dnes na vás opět čeká trojice zapeklitých otázek, která vás má zase o něco blíže posunout celkové nejblíže.
Tak se neváhejte pustit do hádání...
Tentokrát zabrousíme opět do politických vod, mírně do sportu a čeká vás znovu i otázka z redakčního prostředí.
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným byli po celý půltucet kol
bodové zvýhodnění.

2.) Ve kterém termínu vycházel
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ve svých raných počátcích?
a) ve středu večer
b) v úterý večer
c) v pondělí večer

Králem šestého kola se stal Horst Rieger

který vyhrává poukázku na bowling do BOWLING PALACE, 4 polštářky
a půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2. místo - JINDŘICH STACH, Družstevní 9, Prostějov, taktéž se ziskem 22 bodů,

vyhrává balíček od salonu NAISY a čtvrtroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
3. místo - OLDŘICH LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov opět s kontem 22 bodů,

získává dva polštářky a láhev značkového vína

o 4. až 21. místo se podělili:
Josef Grepl, Hrochov 30, Suchdol u Prostějova * Zdeněk Pazdera, Kpt. Nálepky
19, Prostějov * Vladimíra Baláková, Žeranovská 21, Prostějov * Olga Svobodová, Polišenského 3, Prostějov * Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov * Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov * Věra Vizzini, Brněnská 24, Prostějov * Jaromír
Přecechtěl, Nerudova 458, Bedihošť * František Patz, Krasická 41, Prostějov *
Libor Buřt, Určice 445 * Pavel Duda, Nerudova 89, Prostějov * Pavel Vinkler, Sídl.
Svobody 3560/61,Prostějov * Oldřich Dvořák, A.Slavíčka 14, Prostějov * Božena Danišová, E. Beneše, Prostějov * Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov *
Zbyněk Hošťálek, Stroupěžnického 17, Prostějov * Jiří Paul, Šárka 24, Prostějov *
Lenka Trnečková, kpt. Jaroše 29, Prostějov
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.

Správné řešení z 6. kola:
1) V jakém roce byl zvolen Karel Vojáček starostou Prostějova?
b) 1892
2) Jaký formát strany má Prostějovský Večerník?
b) A3
3) Jak se jmenuje současný hokejový klub v Prostějově?
c) LHK Jestřábi
BONUSOVÁ OTÁZKA, která vás obohatila o 5 bodů NAVÍC!
Kolik soutěží a tím pádem i možností vyhrát, vám přináší dnešní číslo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
9 soutěží

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
VYHLÍDKOVÉ LETY

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 6. KOLE

1. až 3. místo: Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov, Libor Buřt, Určice 445 a
Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov všichni 96 bodů
4. až 7. místo: Olga Svobodová, Polišenského 3, Prostějov, Věra Vizzini, Brněnská 24, Prostějov, František Patz, Krasická 41, Prostějov, Pavel Duda, Nerudova 89, Pv všichni 92 bodů
8. místo: Jaromír Přecechtěl , Nerudova 458, Bedihošť s 88 body
9. až 10. místo: Zdeněk Pazdera, Kpt. Nálepky 19, Prostějov, Oldřich Dvořák,
A.Slavíčka 14, Prostějov oba s 86 body
11. až 13. místo: Horst Rieger, Hluchov 98, Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov, Karel Sekanina, Libušinka 10, Prostějov s 84 body
14. až 17. místo: Miluše Hovorková, Mozartova 2, Prostějov, Jiří Vítek, Žeranovská 23, Prostějov, Mackovi, Sídl. Sport 793, Kostelec n/h, Jiří Paul, Šárka
24, Prostějov s 82 body
18. až 20. místo: Jindřich Stach, Družstevní 9, Prostějov, Božena Danišová, E.
Beneše, Prostějov, Lenka Trnečková, kpt. Jaroše 29, Prostějov s 80 body

Sport
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Místo extraligových duelů Basketbalistky Prostějova již mohou vyhlížet baráž o druhou ligu!
dojde na dva přáteláky s Nitrou
Prostějov/jim - Alespoň částečnou náplastí pro něj je, že
Prostějov zatím neabsolvoval
s Plzní ani jedno střetnutí
a nemusí se tedy v jeho případě nic anulovat. Navíc se podařilo zajistit kvalitní náhradní
program. „Domluvili jsme se
na dvojici přátelských utkání
s Nitrou. První se uskuteční
v neděli třiadvacátého března
od patnácti hodin u nich, druhý pak v pátek druhého května
v ‚Kasku‘. Minule to tam byla
povedená akce a jsme rádi, že
nám vedení Společenského
domu vyšlo vstříc,“ odtajnil
čerstvou novinku.
Cílem jeho výběru bude odboxovat to se ctí a udržet sezónní
neporazitelnost, byť to nebude nic jednoduchého. „Dohodli jsme se, že zdvojíme váhy

a postavíme dva týmy bez maďarských posil. Bude to dobrá
konfrontace a je na co se těšit,“
je pln očekávání Novotný.
Hlavním úkolem je ale připravit se na odvetný zápas
s Big Boardem Praha. „Bude
se boxovat o víkendu 19. a 20.
dubna a nebude to nic jednoduchého. Chceme to ale zvládnout, aby při domácím duelu
s Nitrou mohla proběhnout
korunovace,“ přeje si bývalý
úspěšný boxer.
A boxery mohou v Praze podpořit i prostějovští fanoušci,
po úspěšném zájezdu do Dubnice je plánu i výjezd do české
metropole. Zájemci se mohou
hlásit na číslo 731 364 171,
cena včetně vstupenky činí 250
korun.
Pro následující ročník již prostějovský klub nepreferuje
setrvání v extralize, ale poohlíží se po jiných variantách.
„Pokud to půjde, chtěli bychom

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE
VŠECHNO ZMĚNIT...
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
stranu 21

Krnov, Prostějov/jim - Už je
to definitivní. TJ OP Prostějov
zvládl rovněž bitvy se Šumperkem „B“, Olomoucí „B“ i Krnovem „B“ a prostějovské basketbalistky si tak s předstihem
zajistily konečné první místo
v olomouckém oblastním přeboru a postup do baráže o druhou ženskou ligu.
Duely s prvními dvěma jmenovanými měly jednoznačný průběh
a zejména šumperské hráčky si
z Hané odvezly drtivý debakl, naopak ve čtvrtek večer proti Krnovu to bylo napínavé až do konce.
Radovat se ale opět mohl výběr
Željka Živkoviče, jenž tak svou
sezónní bilanci upravil na třináct
výher a jednu porážku.
Utkání Prostějova se Šumperkem
od samého počátku připomínalo
hru kočky s myší. Domácí basketbalistky na své soupeřky vletěly s velkou energií a odměnou
jim bylo téměř třicet bodů hned
za první čtvrtinu, rovnou třicítku
pak přidali ve druhé části, takže už
o poločase bylo jasné, kdo vyhraje, a řešil se jen rozdíl ve skóre.
Za celý první poločas dokázaly Severomoravanky dosáhnout na pouhých jedenáct bodů
a o přestávce si tak lámaly hlavu,
jaká cesta vede ke smazání, nebo
alespoň korekci sedmačtyřicetibodového manka. Přemýšlely
marně. Prostějovanky ani zbytek utkání nepodcenily a jejich
náskok stále narůstal, byť už pomalejším tempem.
Po závěrečném klaksonu svítil
na tabuli rovný šedesátibodový
rozdíl a domácí hráčky podruhé
v řadě překonaly stobodovou hranici. Plně tak navázaly na výhry
107:59 ze Zlína.
„Holky si zaslouží pochvalu za
nasazení, energii a předvedené
výkony. Odložené utkání jsme
zvládli velice dobře a bylo znát, že
Šumperk moc netrénoval. Nasadili jsme vysoké tempo, což jim nevyhovovalo, a brzy složily zbraně.
Dopadlo to tedy zcela jednoznač-

ně, všechny nominované hráčky
si zahrály a bodovaly,“ ohlížel se
za střetnutím spokojený trenér
TJ OP Prostějov Željko Živkovič.

TJ OP Prostějov – TJ
Šumperk „B“ 104:44 (28:4,
30:7, 19:13, 27:20)
Proti Olomouci sice prostějovské
hráčky dosáhly pouze na přibližně
poloviční počet nastřílených bodů,
i tak ale nebylo o jejich výhře pochyb. První čtvrtina sice byla poměrně vyrovnaná a rozdíl byl pouze pětibodový, do konce poločasu
se ale Olomoučankám podařilo
proměnit pouze jednu „šestku“ a
vedení už Prostějovanky nepustily.
„Derby to bylo spíše papírové, ale prestiž to mělo. Rodiče
a další diváci fanděním udělali
skvělou atmosféru a jsem rád, že
jsme zvládli i vzájemný duel juniorek o první místo v lize,“ připomněl další úspěch prostějovského dívčího basketu Živkovič.
Domácí basketbalistky ovládly
všechny čtvrtiny a o výsledek
se bát nemusely. Třetí čtvrtina
přinesla největší rozdíl v podobě jedenácti bodů, závěrečnou
fázi utkání zvládly „Oděvářky“
o sedm bodů lépe než jejich regionální rivalky.
„Nedařilo se nám střelecky, i tak
to ale bylo jednoznačné. Je to
takové zvláštní, ale s Olomoucí
jsme sice vždy vyhráli, ani jednou ale nebyl začátek jasný. Zpočátku to bylo takové ‚obouchávání‘, než jsme našli způsob, jak
překonat jejich obranu. Pak se
to rozběhlo,“ hodnotil Živkovič
v pořadí čtvrté vítězství nad vysokoškolačkami.
Co nakonec rozhodlo ve prospěch Prostějova? „Naše lepší
trénovanost. Máme studentky,
které hrají dvě až tři soutěže,
kromě žen zpravidla nastupují i v lize juniorek a některé
i v extralize kadetek,“ poukázal
prostějovský kouč na talentovaná děvčata, která mají vše ještě
před sebou.

Nepřekonatelný tým. Prostějovské hráčky v této sezoně pouze jednou nezvítězily a už se mohou
připravovat na boj o druhou basketbalovou ligu.
Foto: TJ OP Prostějov

TJ OP Prostějov – SK UP
Olomouc „B“ 58:26 (13:8,
10:1, 21:10, 14:7)
S Krnovem „B“ se jednalo o přetahovanou od začátku až do konce. Rozdílová se prakticky ukázala
hned úvodní část, v níž si hostující
hráčky vypracovaly sedmibodové
vedení. Ve druhé čtvrtině se totiž
Slezanky o dva body dotáhly, pak
zase Prostějovanky mírně odskočily, aby se Krnov vzápětí dotáhl
zpět na konečných pět bodů.
„Bylo to vyrovnané, s Krnovem jsme už několikrát
i prodlužovali. Museli jsme se
obejít bez sester Svobodových,
které mívají převahu pod košem, bojovností a vzájemnou
pomocí jsme to ale zvládli,“ cenil

1. TJ OP Prostějov
2. TJ Loko Krnov „B“
3. TJ Šumperk „B“
4. SK UP Olomouc „B“
5. SKB Zlín „B“

si kolektivního výkonu Živkovič.
Zrodila se tak čtvrtá výhra ve
čtvrtém vzájemném střetnutí této
sezony a nejbližší pronásledovatel
Prostějova nabral ještě větší ztrátu.
„Střelecky to bylo neúspěšné
z obou stran, vedení jsme si ale
udrželi. Řekli jsme si, že ani prohra nevadí, chtěli jsme si ale zlepšit
sebevědomí. Jsou to tam vždy zajímavé zápasy, je tam basketbalové
prostředí a nehraje se tam špatně,“
potěšilo prostějovského trenéra.
Až na Nelu Svobodovou a proti
Krnovu i její sestru Gabrielu byly
hráčky vedoucího celku tabulky
kompletní a jejich trenéra těšilo,
že všechny zápasy odehrály s takovou chutí. „Cílem bylo připravit
se na kvalifikaci, už je jasné, že si
ji v dubnu zahrajeme. Zatím sice

neznáme termíny ani soupeře, ale
snad nám forma vydrží. Když budeme kompletní, tak je to na dobré
cestě, aby druhá liga v Prostějově
byla,“ věří Željko Živkovič.
Další duel hrají Prostějovanky již
v pátek, to v prostorách tělocvičny
na ZŠ Dr. Horáka přivítají od 20
hodin hráčky Zlína „B“. A k dispozici bude pravděpodobně i duo
Svobodových, které teď do zápasů nepustila nemoc a práce.

TJ Loko Krnov „B“ – TJ OP
Prostějov 55:60 (8:15,
15:13, 16:18, 16:14)
Sestava a body Prostějova: Konečná 13, M. Krátká 11, Kalábová
10, Švécarová 10, Tilšarová 5, Melková 4, Fialová 4, K. Krátká 3, Chytilová. Trenér: Željko Živkovič.

Tabulka oblastního přeboru žen:
14
15
13
14
12

13
9
8
2
2

1
6
5
12
10

1041:715
1090:946
804:753
698:949
614:884

27
24
21
16
14

Základní skupiny vyhrály Určice a Protivanov Šubrt s Voglem opustili Klenovice
Prostějov/jim – Čtveřice ve
složení Určice, 1.SK Prostějov U16, Protivanov a Smržice si zajistila postup do finálové části turnaje staršího
dorostu pořádaného Komisí
mládeže Okresního fotbalového svazu Prostějov. Ta se
uskuteční v neděli 30. března a o den dříve se na prostějovské umělé trávě utká
zbývající kvarteto Bohdalice,
Plumlov, Kostelec na Hané
a Pivín o páté až osmé místo.
Vzhledem k celkem osmi přihlášeným družstvům rozdělili
pořadatelé účastníky do dvou
skupin po čtyřech, kdy vždy
nejlepší dvojice si zajistila místenku v boji o celkové první až
čtvrté místo, zbytek se pak přesunul do malého finále.
Skupinou „A“ prošli velice
hladce fotbalisté Určic. Čelní
tým krajského přeboru během
trojice utkání nedostal ani jednu branku a sám dokázal vždy
alespoň jednou skórovat. Proti

Bohdalicím z toho byla výhra
2:0, při soubojích s Plumlovem
a prostějovským „eskáčkem“
stačil jeden přesný zásah.
Souboj o druhé místo rozhodlo vzájemné střetnutí. Jak
Bohdalice, tak výběr 1.SK
Prostějov prohrály s Určicemi a naopak zdolaly Plumlov.
Duel mezi sebou vyzněl lépe
pro 1.SK a bylo tak jasné, kdo
se vydá do semifinále a kdo
do boje o páté až osmé místo.
Skupina „B“ byla ještě zamotanější a do hry se vložilo i celkové skóre. Protivanov úvodní dva zápasy proti Pivínu
a Smržicím vyhrál a vzhledem
k dalším výsledkům si zajistil
první místo i přes závěrečnou
porážku s Kostelcem na Hané.
Na zisk minimálně šesti bodů
totiž nikdo jiný nedosáhl.
O druhé místo se rozhořela
velká bitva mezi Smržicemi,
Kostelcem a Pivínem. Zápasem Kostelce se Smržicemi
vše začalo a zrodila se remí-

za 1:1, Pivín začal porážkou
0:1 od Protivanova. Po druhém
kole měl ale nejblíže k postupu
Pivín, protože vyhrál nad Kostelcem, zatímco Smržice nestačily na Protivanov. O všem tak
rozhodla až závěrečná utkání,
po nichž se vše opět změnilo.
Kostelec si dokázal poradit
s Protivanovem v poměru
3:1 a bylo jasné, že Pivín potřebuje ke druhému místu
uhrát remízu, Smržice naopak
posouvala dál jakákoliv výhra.
A na ni nakonec také došlo,
duel vyzněl poměrně jednoznačně v poměru 4:1 právě pro
Smržice. Nadstavbová část
turnaje přijde na řadu o posledním březnovém víkendu,
když sobotní odpoledne bude
patřit vyjasnění situace mezi
týmy usilujícími o pátou až
osmou příčku, v neděli se pak
na stejné místo vrátí nejlepší
čtveřice a rozdá si to o pozice
na stupních vítězů a celkové
prvenství.

Skupina „A“:
1.SK Prostějov - Plumlov 1:0, Určice - Bohdalice 2:0, Plumlov - Určice 0:1, Bohdalice - 1.SK Prostějov
0:2, 1.SK Prostějov - Určice 0:1,
Bohdalice - Plumlov 3:0.
1. Určice
2. Prostějov
3. Bohdalice
4. Plumlov

Tabulka:
3 3 0
3 2 0
3 1 0
3 0 0

0
1
2
3

4:0
3:1
3:4
0:5

9
6
3
0

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Skupina „B“:
Kostelec na Hané - Smržice 1:1, Protivanov - Pivín 1:0, Smržice - Protivanov 1:2, Pivín - Kostelec na Hané 7:4,
Kostelec na Hané - Protivanov 3:1,
Pivín - Smržice 1:4.
Tabulka:
1. Protivanov 3 2 0
2. Smržice
3 1 1
3. Kostelec n. H.3 1 1
4. Pivín
3 1 0

1
1
1
2

4:4
6:4
8:9
8:9

6
4
4
3

Poznámka: O pořadí na 2. a 3.
místě rozhodlo při vzájemné remíze lepší skóre.

Nadstavbová část turnaje:
Skupina o páté až osmé místo, sobota 29. března, UT Prostějov:

Klenovice na Hané, Prostějov/
jim – Fotbalisté TJ Sokol
Otaslavice získali v podzimní
části okresního přeboru pouze
dvanáct bodů a patří jim až
poslední pozice v tabulce.
Z tohoto důvodu se tamější
funkcionáři
rozhodli
neprodloužit hostování v Klenovicích dvojici Michal Šubrt
- Martin Vogl a oba se tak z
bojů na čele I.A třídy musí
přeorientovat na záchranu II.
třídy. První jmenovaný spíše
střídal a nastřádal jen necelých
250 minut, to Vogl odehrál o
více než šest set minut více.
„Vogl se jevil velice dobře, Šubrt
studuje vysokou školu a do

přípravy se moc nezapojoval.
Okresní přebor mu asi bude stačit.
Gólman Rec skutečně odešel do
Konice, otázkou je ještě budoucnost Davida Rušila, u něj je to
stále jinak. Nikdo další nás neopustil,“ potvrdil trenér Klenovic
Petr Navrátil. Manažer oddílu
Jan Kubalák tak dostal nový úkol,
přivést ještě nějakého beka se
zkušenostmi alespoň z I.B třídy.
Do přípravy se již naopak zapojila posila z Čechovic Matěj
Hatle. „Našel si novou práci
a směnuje, takže trénuje jen,
když může. Přinesl zkvalitnění
záložní řady,“ těší Navrátila,
jenž také zkouší některé hráče
na nových postech.

14.00: Bohdalice - Pivín, 14.45: Kostelec na Hané - Plumlov, 15.30: o 7. místo,
16.15: o 5. místo.

Skupina o první až čtvrté místo, neděle 30. března, UT Prostějov:
14.00: Určice - Smržice, 14.45: Protivanov - 1.SK Prostějov, 15.30: o 3. místo,
16.15: finále

www.vecernikpv.cz

Atleti ovládli krajský přebor žáků Slouku dělil jeden pokus od republikové medaile
Ostrava, Olomouc, Prostějov/
mč,jim – Halová atletická sezona pokračovala závody v Ostravě a Olomouci, kde nechyběli
ani prostějovští atleti. V Ostravě
se mezi muži umístil Marek
Reiskup v běhu na 60 metrů
na čtvrtém místě časem 7,43
sekundy a ve skoku dalekém
dosáhl výkonu 556 centimetrů.
Junior Patrik Albrecht ve skoku
vysokém skončil ve společné soutěži s muži na čtvrtém místě a výkonem 185 centimetrů si vytvořil
osobní rekord. Ve skoku dalekém
skočil 523 centimetrů. Žák Filip
Slouka byl první ve své kategorii ve skoku vysokém výkonem
175 centimetrů a v dálce dosáhl
výkonu 541 centimetrů.
V Olomouckém tunelu se konal
krajský přebor staršího a mladšího žactva. Prostějov se ziskem
celkem devatenácti medailí se stal
nejúspěšnějším klubem.
V kategorii mladšího žactva zvítězil v běhu na 60 metrů Dominik
Mátl časem 8,62 sekundy a byl
druhý v běhu na 60 metrů překážek v čase 10,25 sekundy. V běhu
na 800 metrů zvítězila Tereza Korhoňová za 2:53,93 minuty a byla
druhá v běhu na 60 metrů časem

Jablonec nad Nisou, Prostějov/mč, jim – Za účasti prostějovských atletů se
v Jablonci konalo mistrovství
České republiky v halové atletice žactva. Z regionálních
zástupců si nejlépe vedl výškař Filip Slouka. Ten skončil na čtvrtém místě, když
rozhodoval pokus na výšce
178 centimetrů. Tu zdolal
Filip na druhý pokus, což ho
stálo bronzovou medaili.

I tak mají o tohoto talentovaného výškaře a žáka základní
školy Jana Železného, kterého
trénuje vedoucí trenér na škole
Dalibor Ovečka, zájem renomovaní trenéři skoku vysokého.
Simona Ošťádalová rovněž
ve skoku vysokém zdolala
150 centimetrů a obsadila osmé
místo. I ona – prvním rokem
starší žákyně – má před sebou
slibnou budoucnost. Na šampionátu startovala rovněž Mi-

chaela Přikrylová. V běhu na
60 metrů překážek nepostoupila
do finále, když v rozběhu dosáhla času 9,53 sekundy. I ona
je však atletický talent, zatím
se však věnuje jiné sportovní
činnosti.
Letošní halová sezóna tímto závodem skončila, a teď se již atleti začnou připravovat na letní
sezónu ve zlepšených podmínkách na školním hřišti Reálného gymnázia.

Nejrychlejší překážkářka. Starší žákyně Michaela Přikrylová nechala za sebou všechny soupeřky
a vyhrála závod krajského přeboru.
Foto: AC Prostějov
9,15 sekundy. V běhu na 60 metrů
překážek zvítězila Michaela Brančíková časem 12,42 sekundy před
Natálií Vařekovou a Veronikou
Vykopalovou.
Jakub Votava na stejné trati doběhl
třetí za 12,42 sekundy. Ve skoku
vysokém skončil Vojtěch Kapounek druhý, když zdolal 130 centimetrů, a žákyně Natálie Vařeková
třetí výkonem 125 centimetrů. Ve
vrhu koulí byla třetí Leona Voráčová výkonem 8,32 metru.

V kategorii staršího žactva na
prvních místech skončili Michaela Přikrylová v běhu na 60 metrů
překážek časem 9,63 sekundy,
ve skoku vysokém Filip Slouka
výkonem 175 centimetrů a v téže
disciplíně Pavla Meidlová, která
překonala 155 centimetrů.
Druhá ve skoku vysokém skončila Simona Ošťádalová za výkon
149 centimetrů a třetí Karolina
Klímová za 143 centimetrů. Ve
skoku dalekém získala třetí mís-

to Nikola Kožnárková výkonem
439 centimetrů a třetí byl i Martin
Hladký ve vrhu koulí výkonem
9,84 metru.
V krajském přeboru mužů v Olomouci zvítězil v běhu na 60 metrů
Marek Reiskup, když si časem
7,38 sekundy vytvořil osobní rekord. Ve skoku dalekém pak skončil třetí výkonem 554 centimetrů.
V juniorech se Patrik Albrecht
umístil na druhém místě výkonem
175 centimetrů.

Vícebojař. Filip Slouka umí nejen ve skoku do výšky, ale i; do dálky.

Foto: AC Prostějov
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ve Vyškově rozhodl Hirsch
České tenistky nastoupí O„Tátatriumfu
bude dvojnásob smutný,“ vzkázal forvard „eskáčka“ Tomáš Machálek

proti Itálii v Ostravě

Ostrava/lv - O postup do finále
Fed Cupu budou české tenistky
bojovat v Ostravě. Tým, který
se opírá především o výkony
prostějovských hráček, nastoupí
v semifinálovém utkání letošního
ročníku proti Itálii. V ČEZ Aréně
se bude hrát 19. a 20. dubna.
„Počítám s tím, že do zápasu
půjdeme v nejsilnější sestavě. Už
po výhře nad Španělskem jsme si
psali s Petrou Kvitovou a ta účast
potvrdila. Pochopitelně všechno
závisí na zdravotním stavu.
Pokud bude všechno v pořádku,
budeme kompletní,“ prohlásil
Miroslav Černošek, šéf agentury České sportovní, která utkání
marketingově zajišťuje.
Nehrající kapitán Petr Pála bude

vybírat sestavu z většího počtu
hráček a bude s tenistkami mluvit
v nejbližších dnech na turnaji v Miami. Vedle Kvitové může nominovat další členku TK Agrofert Lucii
Šafářovou, ale také stále se lepšící
Kláru Zakopalovou, vynikající
deblistku Andreu Hlaváčkovou,
talentovanou Karolínu Plíškovou,
či prostějovskou rodačku Petru
Cetkovskou a Barboru ZáhlavovouStrýcovou. „Máme z čeho vybírat a
to je vždy lepší, než mít nedostatek
tenistek,“ míní Pála.
Semifinálové utkání se bude hrát
v době velikonočních svátků
a tomu odpovídá také cena vstupenek. Dvoudenní lístky budou
stát 590 a 690 korun a předprodej
začne 24. března.

„Ceny jsou nižší než obvykle.
Chceme, aby přišlo co nejvíce
diváků. Tým bude jejich podporu
potřebovat a věříme, že právě domácí
prostředí nám pomůže k postupu do
finále,“ proszradil Černošek.
Proti Itálii nastoupí české tenistky
počtvrté v průběhu posledních pěti
let. Obhájkyně celkového vítězství
poslední utkání v Palermu vyhrály.
„Pokusíme se jim pořádku oplatit,“
slibuje Pála.
Česká strana si po utkání prvního
kola stěžovala na podmínky zápasu
ve Španělsku. V Seville se v únoru
hrálo pod širým nebem na antuce
a kvůli dešti a chladu se zápas protáhl do pondělí. „Oficiální stanovisko dostaneme v červnu,“ poznamenal Černošek.

VESELÝ si užívá turnaj série Masters
V Indian Wells proklouzl už do osmifinále!

Indian Wells/lv - Do necelých
dvou týdnů je rozložený prestižní
tenisový turnaj v Indian Wells,
jeden z jarních tenisových
vrcholů sezony. O úspěch zde
bojuje hned několik tenistů
z Prostějova. Do uplynulého víkendu stačilo do třetího kola postoupit kvarteto Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková
a překvapivě také Jiří Veselý!
Česká jednička Tomáš Berdych
hrála své utkání druhého dějství
v noci na pondělí.
Jeden z největších talentů poslední doby Jiří Veselý si před
začátkem turnaje zatrénoval
s Rogerem Federerem a příprava
přinesla své ovoce. V napínavém
zápase úvodního klání porazil
55. hráče světa, Nizozemce Igora
Sijslinga 3:6, 6:4, 7:6, i když
v rozhodující sadě prohrával 2:5
a v několika případech byl dva
míčky od porážky. „Bylo to utkání plné zvratů. Ale zvládl jsem
to,“ radoval se Veselý. V dalším
duelu v noci ze soboty na neděli

slavil ještě větší úspěch, když si po
výhře 6:1, 2:6, 6:1 nad Španělem
Pablem Andujarem vybojoval
účast v osmifinále! Dvacetiletý
tenista porazil 35. hráče světa
a nyní jej čeká souboj s dvojnásobným grandslamovým vítězem
Andy Murrayem. „Zatím je to můj
nejcennější skalp,“ komentoval
triumf ve druhém kole Veselý.
Ženská jednička Petra Kvitová
měla v úvodu volný los, načež
následně si poradila s Coco
Vandewegheovou z USA 6:1

a 6:3. Podobně na tom byla také
Lucie Šafářová. Do turnaje vstoupila zápasem proti Belgičance
Yanině Wickmayerové a do třetího
kola prošla po výsledku 6:3, 6:4.
Dva zápasy v Indian Wells absolvovala Karolína Plíšková. Nejprve
porazila Michelle Larcherovou de
Britovou z Portugalska 6:2, 3:6,
6:2 a v českém souboji pak Kláru
Zakopalovou 7:5, 6:2.
Další počínání prostějovských
vyslanců v Indian Wells sledujete
na www.vecernikpv.cz!

BYLI JSME

0:1

MFK Vyškov
1.SK Prostějov

(0:1)

U TOHO!

Branky: 21. Hirsch, Žlutá karta: Machálek

Sestava 1. SK Prostějov:
Kofroň (76. Klimeš) - Hirsch (76. M. Hloch), Pavlík, Zatloukal, Krejčíř (53. Rus) - Pančochář (60. Petržela), Mazouch, Fládr (76. Novák),
Krč - Machálek (68. Šteigl), Jirouš. Trenér: František Jura.
Vyškov/tok - Předposlední
přípravné utkání absolvovali
v sobotu dopoledne na půdě
divizního Vyškova prostějovští
fotbalisté. Tým hlavního trenéra
a GSM Františka Jury v opět
dost improvizované sestavě měl
sice zpočátku problémy v defenzivě, zužitkoval ale krásné Hirschovo sólo. Ve druhém poločase
se herní projev obrátil, střídající
mladíci přehrávali fyzicky odcházející domácí celek, ale skóre
se už neměnilo. Generálku před
startem MSFL sehraje „eskáčko“ v sobotu od 15.00 hodin na
stadionu Za Místním nádražím.
K prestižnímu hanáckému derby přijede Přerov.
Díky „exkluzivnímu“ počasí mohla obě mužstva využít příležitosti
hrát na přírodní trávě, což je samozřejmě výhodné pro adaptaci na
standardní jarní podmínky. Zato
prostějovská sestava vykazovala
opět nestandardní rysy, vysvětlení
se nabízelo při pohledu na další
hráče v civilu. „Takovou zimní
přípravu jsem snad ještě nezažil...,“
kroutil hlavou trenér František Jura
a dal se do vysvětlování: „Bureš má
ruku v dlaze, naštěstí nic zlomeného, ozvaly se ale šlachy. Dále Pavel
Hloch stále léčí třísla, odhadnout,
kdy bude k dispozici, se fakt nedá,
Soušek bere antibiotika, a aby toho
nebylo málo, Zelenka doplatil včera při tréninku na přílišné zaujetí
spoluhráčů a odnesl si nateklý kotník...“ Ještě že už jsou vyléčení Rus
s Jiroušem, který nastoupil na hrotu
tentokrát s Machálkem.
Toto příjmení mělo sobotnímu duelu dominovat - na prostějovské
straně Tomáš, jeho otec Miloslav na

lavičce Vyškova a v dresu domácích
jmenovec Milan, jinak kmenový
hráč Prostějova. I z toho ale sešlo...
Milan se přišel na zápas pouze podívat s rukou na pásce. „V přípravě
s Kojetínem jsem po souboji s příliš
nabuzeným protihráčem spadl na
trávník nešťastně na rameno, následovala okamžitá operace. Výsledkem je dvouměsíční pauza,“ osvětlil
nepříjemný zážitek a neradostnou
prognózu Milan Machálek.
Domácí přesto vlétli do utkání bez
ostychu a v prvních pěti minutách
využili teprve sehrávající se obrany
s novou stoperskou dvojicí Zatloukal-Pavlík ke dvěma nebezpečným
střelám z bezprostřední blízkosti
Kofroňovy branky. V 7. minutě to
byl naopak Machálek, který aktivně napadal soupeřovu rozehrávku,
získal míč a jeho střelu vytěsnil
gólman domácích nad břevno. Po
dvaceti minutách to byl opět Machálek, který pohotově uvolnil
Hirsche, ten se nezalekl několika
soupeřových hráčů, z nichž si
udělal slalomové branky, a podél
brankáře poslal míč do sítě - 0:1.
Hosté tím maximálně efektivně využili své příležitosti, jinak totiž byli
domácí mnohem fotbalovější, lépe
kombinovali, finální fáze jim ale
příliš nefungovala. Těsně před přestávkou vyrazil nebezpečnou střelu
Kofroň, který tak s přehledem držel
čisté konto.
Další pohotový zákrok předvedl
prostějovský gólman v 56. minutě, kdy odvrátil dobrou příležitost
Vyškovských na roh. Prakticky
z protiútoku měl druhý gól „eskáčka“ na kopačce Jirouš, jeho křížnou
střelu vyrazil na roh pro změnu
gólman domácích. V 70. minutě

Hubená výhra. Přestože vzruchu před oběma brankami nebylo
málo, do sítě proklouzl míč jedinkrát. Naštěstí se tak stalo z kopačky prostějovského snajpra...
Foto: Tomáš Kaláb

František JURA - 1. SK Prostějov:

„Zpočátku jsme některé situace neřešili dobře, ale i s ohledem na soupeře bych
řekl, že hra byla kvalitní, šance byly na obou stranách. Na soupeře jsme byli
připraveni, znali jsme samozřejmě jeho běhavý styl a herní kvalitu, z tohoto
pohledu jsem s výkonem spokojen. Velmi dobrý zápas odehrál Zatloukal,
který nastoupil na postu stopera, což pro něj není úplně neznámá pozice.O
přestávce jsme upozorňovali na některé herní nedostatky při přechodové fázi,
rotace hráčů příliš nefungovala. Ve druhé půli ale přinesli střídající hráči do hry
nejen větší nasazení a agresivitu, ale i kvalitu. Nerozehrávali zbrkle, dokázali
podržet balón, takže na druhou stranu jsme si ověřili, že kádr máme dostatečně
široký na to, abychom dokázali řešit i nečekané výpadky některých opor.“
se prezentovall pěknou
ěk realizací
li í příří
mého kopu Fládr, který o tři minuty
později naservíroval zleva balón
střídajícímu Rusovi, jeho hlavička
ale mířila nad bránu. Poslední čtvrthodina se odehrála v poklidném
tempu, domácí na vyrovnání už
neměli dostatek sil. Naopak zvýraznit mohl vítězství žlutočerných
Marek Hloch, jeho dorážku z úhlu
ale vyškovský brankář zlikvidoval.
„Táta bude dvojnásobně smutný,“
konstatoval po zápase Tomáš Machálek. „Jednak z výsledku samotného, jednak z faktu, že jsem se opět
neprosadil, klidně by mi ´odpustil´
i tři góly,“ připomněl Tomáš svůj
rozhovor pro Večerník před dvěma
týdny. Jeho otec to nepřímo potvrdil.
„S herním projevem svého týmu
jsem spokojen, s výsledkem samozřejmě ne. Prvních dvacet minut
jsme měli jednoznačnou převahu,
pak jsme si nechali dát gól a druhý

poločas
l č byl
b l užž poměrně
ě ě hektický,
h k i ký
přičemž nám v závěru odcházela
fyzička,“ konstatoval prostějovský
trenér ve vyškovských službách Miloslav Machálek.
„Přestože jsem dal gól, moc dobrý
dojem z předvedené hry nemám,“
reagoval na gratulaci jediný střelec utkání Martin Hirsch. „Stále se
nám nedaří převést na hřiště pokyny trenérů, nedokážu posoudit, čím
to může být. Každopádně máme
ještě dva týdny nato, abychom
byli na Kroměříž připraveni. Bude
záležet i na tom, jak se nám vydaří
generálka příští týden s Přerovem,
bude to asi taky běhavý soupeř
s mladým týmem, který nás prověří. Po celé zimě strávené na cizích
hřištích bychom se také rádi uvedli
dobře na domácím stadionu,“ pozval na nadcházející domácí zápasy prostějovské fotbalové fanoušky
Hirsch.

se Šternberkem
TOMIGOVÁ S KŘUPKOVOU OBHÁJILY HOKEJOVÝ TITUL Určice si v předgenerálce iporadily
další dvě gólovky. Z nich ale Miro- poločas, v něm se jeho týmu podařily

Karviná,
i á Prostějov/jim
ě
i - Záká
ladní část TOP divize ligy žen
patřila i letos pražskému výběru,
který jí dominoval a nasbíral
téměř dvojnásobný počet bodů
než hráčky Karviné. Vyřazovací
část ale byla zcela o něčem jiném. Oba celky nejprve potvrdily roli favorita proti týdnu,
respektive Kladnu a po výhrách
2:0 na zápasy prošly hladce do
finále. To se před rokem rozhodovalo až ve třetím duelu, teď
tomu ale bylo jinak. Karviná
nejprve doma zvítězila 3:2 a poté

i na půdě Slavie 4:3 a dočkala
se tak mistrovské obhajoby.
„Tohoto titulu si vážím mnohem
víc. Obhájit je vždy těžší a ukázaly
jsme velkou vnitřní sílu a to, jaká
jsme parta. Navíc jsme finále musely hrát bez čtyř hráček, chyběla
nám nejlepší střelkyně, Martina
Křupková, v druhém utkání já
a ještě jedna holka,“ radovala se
krátce po skončení sobotního finále
Nikola Tomigová.
Dvaadvacetiletá útočnice podpořila
semifinálové zdolání Kladna
v poměru 7:0 a 11:1 celkem pěti
asistencemi, jednou přihrávkou
přispěla i k první výhře nad Slavií.
Druhé finále ale mohla sledovat jen

v civilu. „V prvním finále jsem se
srazila s dcerou slávistického trenéra
a ona si zlomila ruku. Faul to nebyl,
mám z toho dokonce i video. Ale
trenér má 'dlouhé prsty' a zařídil,
abych dostala trest na tři zápasy.
Holky se ale pomstily a zvládly to,“
vážila si o to víc konečného triumfu.
Nyní už se ale studentka fyzioterapie
musí opět smířit s tím, že sport jde na
druhou kolej, prioritou je opět škola.
Stranou tak půjde sezona v in-line
hokeji a možná i úvod příštího hokejového ročníku, cílem je ale skloubit
vše tak, aby prostějovská rodačka
byla na nejdůležitější fázi sezony
a snad i Ligu mistryň týmu Karviné
k dispozici.

1:3

FK Šternberk
TJ Sokol Určice

(1:1)

Branky Určic: Škoda, Svozil, Vaněk.

Sestava Určic:
Nejezchleb - Bednář, Škoda, Skopalík, Hochman - Schön, Vaněk, Svozil,
Pekař - Halouzka, Haluza. Střídal: P. Zapletal. Trenér: Evžen Kučera.

Šternberk, Prostějov/jim – Už jen
Šternberk
necelé dva týdny a fotbalisté Určic
zahájí jarní jízdu moravskoslezskou divizí „E“. Generálku na zbylou část své první sezony ve čtvrté
nejvyšší domácí soutěži odehrají tuto sobotu v Morkovicích,

o právě skončeném víkendu si
v předposledním přípravném utkání přivezli výhru ze Šternberku.
V první půli poslal hosty do vedení
úspěšnou hlavičkou po rohovém
kopu David Škoda, domácím se ale
podařilo vyrovnat a vypracovali si

slava Nejezchleba nepřekonali a po
zlepšeném výkonu ve druhé půli se
vítězství dočkal favorit. Pomohly
mu k tomu dvě velice podobné akce,
kdy po zatažení po křídle a vrácení
skórovali nejprve Martin Svozil a posléze i další záložník Radim Vaněk.
„S první půlkou jsem byl nespokojen
a o přestávce jsem zvýšil hlas, pak
už to bylo lepší. Celkově jsme ale
podali mdlý výkon. Bylo to ale dáno
i malým hřištěm, když je to od lajny
prakticky jen metr do šestnáctky.
První poločas tak byl zejména
o soubojích a hlavičkách a odehrával
se u středové čáry,“ charakterizoval
utkání určický trenér Evžen Kučera.
Pozitivně naopak hodnotil druhý

křídelní akce a byly z toho dvě
branky. „S postupem času na tom
byli domácí fyzicky hůře a dalo se
tam dostat. Nepustili jsme je za půlku
a ještě tři čtyři góly jsme mohli přidat,
Svozil mimo jiné neproměnil penaltu, když přestřelil,“ zmínil trenér
Při skládání sestavy se kvůli nemocem, zraněním a práci mohl
spolehnout jen na dvanáct jmen, třeba
na místě pravého obránce tak při absencích Javoříka i Petráska naskočil
Jan Bednář. A v bráně se opět objevil
Nejezchleb, Stanislav Dragon totiž
stále není fit. „Má zánět v achillovce a
stále se ho nedaří odstranit. Snad bude
co nevidět v pořádku, ale táhne se to,“
přibyly Kučerovi vrásky na čele.

Desátý ročník ankety Sportovec města Prostějov je zde!
Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2013
nou kuponem a jednou elektronicky.
V rámci slavnostního vyhlášení
ankety 4. dubna večer pak bude
z hlasujících vylosován výherce,
který od cestovní kanceláře Hellas
– nejen Řecko s.r.o. obdrží atraktivní cenu v podobě zájezdu.
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií
2013 je 28. března 2014.

tým roku, Trenér mládeže roku,
Sportovní událost roku, Neprofesionální sportovec roku, Síň slávy
prostějovského sportu, Cena Komise pro mládež a tělovýchovu
plus Sportovní hvězda prostějovských médií.
tém pokračování znovu deset Oceněné včetně jejich pořadí
kategorií: Sportovec roku, Talent v desíti kategoriích určí svým výroku, Tým roku, Mládežnický běrem a hlasováním členové ko-

ku na Pernštýnském
náměstí.
Pokud budete hlasovat elektronicky,
je třeba využít výhradně následující
e-mailovou adresu:
veronika.hyblova
@prostejov.eu
(v případě zaslání
na jinou e-mailovou
adresu není garantováno
započtení
Vašeho hlasu a zařazení do slosování!)
ani volba Sportovní hvězdy prostějov- Na slavnostním vyhlášení 4. 4. 2014
ských médií. Tu mohou Prostějované bude jeden z hlasujících vylosován
volit do 28. března 2014.
a bude mu předán zájezd od
Anketní lístky je možno odevzdat v Regionálním informačním centru v zám- Hellas - nejen Řecko, s.r.o.



mise společně s novináři, pouze
v případě Sportovní hvězdy prostějovských médií vzejdou výsledky z hlasování čtenářů periodik
vycházejících v našem regionu.
Slavnostní vyhlášení ankety
proběhne v pátek 4. dubna od
19.00 hodin v hotelu Tennis
Club, součástí večera tradičně
bude doprovodný program.

„Pro celý Prostějov je Sportovec
města každoročně velkou a důležitou událostí s vysokou společenskou úrovní. Věřím, že ani letos tomu nebude jinak,“ zdůraznil
Pavel Smetana.
Další nové informace najdete
v příštím čísle Večerníku, který
se stal i letos hlavním mediálním
partnerem akce.



Sportovec města Prostějov - anketní lístek
Jméno a příjmení nominovaného sportovce,
p
,p
případně
p
název týmu

Sportovní odvětví
EFONICK
KÝ KON
NTAKT NA N
NT
Jméno, příjmení a TELEFONICKÝ
KONTAKT
NAVRHOVATELE
............................................................................................................................................................
...........................................................
............................................................................................................................................................
.............................................. ..............
............................................................................................................................................................
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2013
je v pátek 28. března 2014 do 12.00 hodin.



Hlasujte o sportovní hvězdu prostějovských médií!
Statutární
město
Prostějov vyhlašuje
i v letošním roce anketu Sportovec města Prostějova 2013.
Odborná porota vybírá z nominovaných
úspěšných sportovců
hned ve čtyřech kategoriích. „Jsou jimi tradičně Sportovec roku,
Talent roku, Tým roku
a Mládežnický tým
roku.
Nominovaní
sportovci do jednotlivých kategorií jsou zveřejněni na webových stránkách města Prostějova www.
prostejov.eu “, říká předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova Pavel Smetana. Chybět nebude

Hlavním mediálním partnerem je stejně jako
v předchozích letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník



Prostějov/red - Již desetiletou
tradici má anketa Sportovec
města Prostějov. Komise pro
mládež a tělovýchovu při měst- O pořadí v jedné z deseti katego- gionálního informačního centra
ské Radě společně s marketin- rií 10. ročníku ankety Sportovec v budově zámku (Pernštýnské nágovou agenturou TK PLUS města Prostějov rozhodne hlaso- městí), nebo elektronickou cestou
připravují už její desátý ročník, vání respondentů médií včetně na e-mailovou adresu veronika.
v rámci kterého budou oceněni PROSTĚJOVSKÉHO Večerní- hyblova@prostejov.eu. Vždy musí
jednotlivci i kolektivy za vý- ku, který je hlavním mediálním být uveden telefonický kontakt na
odesilatele.
partnerem akce.
sledky v uplynulém roce 2013.
„Naše komise v současném slo- Hlasovat můžete buď vyplněním Hlas lze věnovat pouze jednomu
žení připravuje celou anketu včet- anketního lístku na této straně a týmu nebo jednotlivci, každý reně slavnostního vyhlášení počtvr- jeho odevzdáním v kanceláři Re- spondent může hlasovat pouze jedté a snad mohu říct, že minulé tři jsme navázali na vysokou úroveň seda Komise pro mládež a těloročníky jsme zvládli velice dobře. z předchozích let. Totéž bychom výchovu Pavel Smetana.
Příznivé reference potvrdily, že rádi dokázali i letos,“ uvedl před- Anketa bude mít ve svém desá-

Fotbal Extra – 13. 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. Minule jsme se podívali pod pokličku dalších sedmi účastníků okresního přeboru, kteří se
umístili od třetího do devátého místa. Nyní se dostane i
na zbývající sedmičku od devátého do šestnáctého místa.
Následně 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).

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

Fotbalový klub
TJ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
OV
pořádá

nábor

mladých

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. března 2014

fotbalistů

ročníků narození 2001,
2000 a 1999
Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz,
tel.: 605 306 198
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Fotbalové ohlédnutí
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Sumář podzimní části
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Večerník vyzpovídal zbývající 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 minulém čísle jsme přinesli ohlasy z
mužstev na třetím až devátém místě
tabulky. Nyní promlouvají zástupci
celků od desáté do šestnácté 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?

„Jsme nováček, tak se rozkoukáváme“
TJ Horní Štěpánov - 10. místo, 19 bodů

Bude to drama. Před jarní částí není vůbec o ničem rozhodnuto, na
větší drama to vypadá v dolní části tabulky.

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
stranu 21

Hrající zdětínský předseda Jaroslav Navrátil:
„Raději bych hrál o postup, to mě bavilo víc“
TJ Sokol Zdětín - 12. místo, 18 bodů
1. „Když vidíte, že jsme v předchozí sezoně atakovali třetí čtvrté
místo a teď hrajeme přesně to
stejné, ale od konce, tak je patrné,
že se to hodně přeházelo. Většina
mančaftů, co hrála loni špici, ať
jsou to Otaslavice, Čechovice „B“,
Smržice, tak se teď přesunula níž,
je to úplně jinak. Na okrese je to
totiž hodně vyrovnané, záleží na
takových okolnostech, jako jsou
zranění, vyloučení, pracovní vytížení. Asi i to štěstí, sportovní štěstí
musí být. Jeden rok se se stejným
mančaftem daří a druhý rok se nedaří. To je prostě sport, nic dramatického v tom nevidím.“
2. „Měli jsme hodně zranění,
vyloučení, nescházelo se nám to
tak, jak bychom si představovali.
Hráčský kádr zůstal sice stejný,
ale chvíli byl zraněný Keluc, teď

máme zraněného se třinácti góly
našeho nejlepšího střelce Luďka
Zdráhala. Utrpěl pneumotorax a už
čtyři měsíce marodí. Stalo se mu to
proti Čechovicím, od té doby je na
neschopence a vypadá to, že možná už ani hrát nebude. To je jedna
příčina, projevilo se to.“
3. „Odvíjí se to od výkonu Keluce,
potom Luďa Zdráhal jako zkušený
ligový hráč byl oporou. Plus Michal Kalvach, nadějný mladý kluk
Martin Řehulka přidal poměrně
dost gólů, tyto bych vyzdvihl. Můžeme sice střídat pět hráčů, to se
nám ale ještě v této sezoně nepodařilo, abychom měli na lavičce pět
náhradníků. Je to dobrá varianta,
ale když nemáte hráče, kteří dennodenně bývají, a mládeže celkově
ubývá, tak nám to moc nepomohlo. Pomůže to někomu, kdo má

kvalitní lavičku a dost velký počet,
nám ne. Dokonce jeden zápas jsme
hráli kvůli trestům a zraněním pouze v deseti a je pro nás problém dát
dohromady šestnáct hráčů. Třináct
nás je téměř vždy, ale šestnáct ne.
4. „Máme v jednání několik hráčů
na hostování, ale je potřeba dotáhnout to do konce, takže zatím
nemohu říct žádné jméno. Měl
by ale přijít Martin Kalvach. Je to
čtyřicetiletý hráč, takže taky žádné omlazení. Každý hráč dobrý,
a pokud je kvalitní, tak dvakrát
dobrý. Nějaké mladé hráče z ‚béčka‘ máme, tato parta ale asi jednoho dne skončí a bude ve Zdětíně
jen jeden mančaft. Zatím ani netrénujeme, máme vysokou pracovní
a studijní vytíženost, což je ale
slyšet ze všech stran. V podstatě
se scházíme jenom na zápasy, i to
samozřejmě hrálo roli.“
5. „Hodně důležitý zápas bude už
dohrávka se Smržicemi. Málokdy

se stává, že to bude tak vyhrocené
až do posledního kola. Přemýšlím,
kolik bodů bude stačit k záchraně...
Možná ještě šestkrát vyhrát a mít
šestatřicet bodů, přesně to je naším
cílem. Máme na to čtrnáct pokusů,
tak to zkusíme. Nechceme spadnout, což však nechce nikdo, ale
když se to stane, tak budeme hrát
‚trojku‘ a svět se nezboří. Uvidíme, jaká bude struktura soutěží po
reorganizaci, bude se to odvíjet od
počtu přihlášených mužstev, bude
několik variant. Raději bych hrál
o postup, to mě bavilo víc, ale
mám rád, když je o co hrát.“
6. „Tabulka lze rozdělit na tři části.
Špičku tvoří tři mužstva - Jesenec,
Protivanov a Olšany. Jesenec je
podle mě jasný, uvidíme, jak mu
budou Olšany s Protivanovem
šlapat na paty. Myslím si ale, že Jesenec postoupí, pokud se nestane
nic zvláštního, je asi nejlepší. Pak
je hranice pětadvaceti bodů. Týmy

Hrající kouč Hané Pavel Ociepka: „Doufám, že jaro

odehrajeme se ctí včetně fair play přístupu...“
TJ Haná Prostějov „B“ – 14. místo, 16 bodů
1. „I když se pohybujeme v sestupových vodách, zase tak špatný podzim to pro nás z mého
pohledu nebyl... Výrazně se nám
nepovedl jen zápas s Vrahovicemi, ostatní zápasy byly plus
minus na úrovni, jakou můžeme
hrát. Je ale jasné, že jsme doufali
v trochu větší počet bodů.“
2. „Měli jsme výrazně lepší podzimní část než v minulém roce.
I když máme věkově starší tým,
je vidět, že jako mužstvo jsme
nějaké zkušenosti potřebovali
nasbírat. Na druhé straně jsme
tak úplně nenavázali na vydařené
jaro z minulého roku. Výsledky
jsou u nás možná více než u většiny týmů odvislé tradičně i od
sestavy, kterou dáme dohromady. Každý rok se ji snažíme více
stabilizovat, uvidíme, jak se to
povede na jaře, mohlo by to mít
velký vliv na hru.“
3. „Na podzim to byli hlavně
hráči, kteří se účastnili pravidelně. To znamená Petr Hlávka,
Ivan Jančiar, Michal Ondráček,
Michal Bartoš. Další kluci se
snaží chodit, jak jim to možnosti
dovolí.“

4. „Víme, že bychom potřebovali
posílit... Nějaké snahy máme, ale
zatím není nic dohodnuto, tak
uvidíme. Věřím, že pokud by se
to podařilo, zvedneme se, protože základ je tu dobrý. Chtělo by
ale kabinu osvěžit dvěma až třemi kvalitními, nejlépe rozdílovými hráči. Naši fotbalově šikovní
dorostenci, kteří s námi hrají, by
tuhle roli časem mohli plnit, ale
museli by přidat hlavně na přístupu. Se všemi tradičními hráči
počítám i nadále, budou-li zdraví
a ve formě.“
5. „Jsme namočeni do sestupu,
stejně jako minulý rok. V minulé sezóně jsme se na jaře semkli
a zachránili se výborným jarním
pátým místem. Možná to bylo
i tím, že jsme hráli většinu zápasů uvolněně, už jsme příliš se záchranou nepočítali. Tak zkusíme
něco vymyslet i na letošek a třeba
se zázrak zopakuje. Každopádně
ať to dopadne jakkoliv, doufám,
že jaro odehrajeme se ctí, včetně
fair play přístupu v případném
boji o body. Nejen v závěru soutěže, který byl minulý rok docela
divoký...“

Předseda oddílu František Grenar: „Prioritou je posunout se do středu tabulky,“

s alespoň tímto počtem budou
hrát v pohodě a zbytek se popere
o sestupová místa. Nezamyslicím
přeji, aby se zachránily, ale jsou
v I.B třídě jasně poslední, takže
by z okresního přeboru padala tři
mužstva. My jsme těsně nad touto
trojkou, ale dva zápasy výhra a dva
zápasy prohra a je to úplně jinak. Je
tam namočeno šest sedm mančaftů
a sestup nepřeji nikomu. Nemám
skutečně přehled, kdo jak trénuje,
posiluje, mění svůj kádr. Třeba Čechovice ‚B‘ to mohou posílit hráči
z ‚áčka‘, stejně tak Haná, Přemyslovice jsou podle mě zachráněné
a přál bych jim to. Otaslavice mají
velký odstup, ale také zápas k dobru. Osobně bych to viděl na aktuálně poslední trojici. Možná to bude
záviset na vzájemných zápasech,
kdo s kým remizuje, kdo koho
porazí, je to pak šest bodů. Budou
to pěkné zápasy, opravdu se na ně
těším.“

1. „Zatím jsme spokojeni, do soutěže jsme vstupovali s cílem udržet
se. My jsme do toho šli na zkušenou a prakticky nic jsme neočekávali. První sezona je pro každého
jakž takž dobrá, kritická bude ta
druhá a třetí. První část mužstvo
vedl stejně jako ve třetí třídě pan
Müller, v závěru to pak převzal
Kamil Hubený. Na venkovní zápasy moc nejezdím a na vlastní
oči tak vidím jen domácí utkání.
Trochu paradoxně jsme ale lepších
výsledků dosahovali venku. Pravděpodobně to bylo tím, že jsme
právě tam měli slabší soupeře a silnější doma. Teď to bude obráceně
a snad se polepšíme.“
2. „První část byla povedená,
protože bylo dobré rozlosování,
prostředek byl horší a konec opět
dobrý. Bylo to dáno opravdu hlavně rozlosováním a dále strukturou
hráčů. Ta se během měsíců měnila,
třeba zraněními. Bodů určitě mohlo být více, ale také méně. Jsme
nováček, tak se rozkoukáváme.“
3. „Nebudu vyzdvihovat jedince,

musí hrát celý tým. V létě jsme
prakticky neposílili, Pavel Navrátil, Patrik Müller a spol. hráli už
třetí třídu. Faktem je, že kdyby se
rezerva 1.SK přihlásila, tak bychom nepostoupili a dál bychom
hráli stejnou soutěž. Takto máme
stejný kár o soutěž výš. Myslím si
ale, že rozdíl v tom moc není. Jsou
tady dobré mančafty, vrch je určitě
o něčem jiném než spodek.“
4. „Kádr dosud ještě není uzavřen,
jednání stále probíhají. Odchody
si myslím, že nebudou, a pokud
nepřijde zranění, tak by k oslabení
na osmdesát procent dojít nemělo.
Příchody jsou v jednání. Připravujeme se už od 15. února. Před
týdnem jsme měli soustředění,
které proběhlo tak, jak mělo. Byli
jsme v Rosicích, místo vybral náš
sponzor, který nám také pobyt
zaplatil. Doma začneme trénovat
v neděli, doteď kluci běhali, nebo
byli v hale. Máme domluveno
také několik přáteláků na umělce
v Boskovicích. Když ale budou
vhodné podmínky, odehrajeme

Úspěšný nováček. Hráči Horního Štěpánova se dokázali adaptovat
na vyšší soutěž a i díky dvěma výhrami nad Čechovicemi mají nakročeno k záchraně.
Foto: Internet
to už klasicky na trávě. Nikdo nepředpokládal takové jaro a umělka se musí objednat již v lednu či
prosinci, teď jsou trávníky dobré.
Patnáctého března máme Drnovice, pak to bude Olešnice.“
5. „Udržet se. Bude to náročné,
podle situace v kraji může padat
až pět mužstev. Když to dopadne tak jako v podzimní části, tak
bude dobře a udrželi bychom se. Je
ovšem potřeba více využít domácího prostředí. Porážet ty, co jsou
pod námi, a doufat, že oni nezabodují venku. Spočítat potřebný počet

bodů by šlo, ale vzhledem k tomu,
že může padat až pětice mužstev,
tak bodů bude potřeba hodně.“
6. „Myslím si, že si to Jesenec
podrží a bude postupovat, má dostatečně našlápnuto. Neviděl jsem
ho na vlastní oči, ale tabulkově je
nejlepší. Na spadnutí je týmů zatím
hromada. Nepřeji to nikomu, ale
někdo to být musí a může to potkat
i nás. Bude to těžké. Myslím si, že
až poslední kolo bude rozhodovat,
vše se ale bude odvíjet od toho, co
uhrají regionální celky v I.B třídě.
Dva týmy budou padat určitě.

6. „Postup si asi pohlídá Jesenec,
vycházím spíš z podzimní části.
Byl to asi nejkvalitnější tým, navíc
mají solidní náskok. Nemám ale
informace, co se děje v klubech
přes zimu. Sestup netipuji. Nevím

přesně, kolik týmů bude padat, takže ani neumím tipnout počet bodů
na záchranu, každopádně přibližně
čtyřiatřicet bodů bude asi minimum
tak jako tak. Minulý rok to bylo tuším třiatřicet a sestupovali jen dva.“

FK Němčice nad Hanou – 11. místo, 18 bodů
1. „Když jsem přišel, tak se silně
omladilo mužstvo, přišli čtyři noví
hráči ve věku osmnácti let. Trvalo
nám asi pět zápasů, než se tým poznal a sehrál. Z těchto utkání jsme
hned čtyři prohráli a jen jedno vyhráli, což bylo částečné zklamání.
Posléze přišlo šest utkání, z nichž
dvě byla vítězná, dvě remízová, dvě
jsme prohráli. V závěrečné fázi podzimu se odehrálo šest utkání včetně
dvou předehrávek. To s bilancí
dvou vítězství, jedné remízy a třech
porážek. Takže prostě takový horší
průměr...“
2. „Herní projev je nestabilní, trápí
nás koncová fáze. Tolik šancí jsme
neproměnili, musíme na tom zapracovat a věřím, že body se dostaví
nejen v domácím prostředí, ale sem
tam něco dovezeme i zvenku. Se
soupeřem jsme neprohráli o více
než dvě branky, většinou doma
i venku o gól. Jediné mužstvo,
které nás přehrálo, byl Jesenec.
Jinak je vše hratelné. Je to o štěstí,
proměňování šancí a nedělání chyb
v obraně.“
3. „V průběhu podzimní části došlo ke zlepšení našeho herního
projevu, a to i přes značná zranění

hráčů. Chtěl bych poděkovat starším a zkušeným hráčům, zejména
Svobodníkovi, Hamalovi, Hrudovi a Zapletalovi a v poslední fázi
především brankáři Tomáši Buriánkovi za předvedené výkony.
Skončili starší hráči, kteří dříve
hrávali, ale už neměli výkonnost,
já jsem přivedl z dorostu Chropyně, kde jsem působil, čtyři chlapce,
kteří u nás hostovali na podzim
a zůstanou i na jaro.“
4. „Z devadesáti pěti procent kádr
zůstává, jak bylo, jsou tam jen problémy s tím, že pět či šest chlapců
je na vysoké škole a trénink přes týden nestíhají, takže jsou k dispozici
eventuálně až v pátek. A také pouze
Nezamyslice neprodloužily hostování Buriánkovi, tudíž jsme sháněli
náhradu. Přichází Přemysl Procházka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Příprava ale trošičku pokulhává na
možnosti, co Němčice mají. Máme
tu super halu, kde dříve dvakrát
a nyní jednou týdně trénujeme.
Zima byla příhodná, tak jsme už
venku. Přípravné zápasy hrajeme v
Chropyni na umělé trávě, a pokud
nebude pršet, tak by se do dvou týdnů dalo jít na přírodní trávu.“

5. „Pro Němčice je prioritní podávat
v jarní části kvalitní výkony, posunout se do středu tabulky a připravit
se na příští sezonu. Vyrovnanost
soutěže mě nepřekvapuje, sledoval
jsem dění už dříve. Pokud běží sezona, tak si kupuji noviny a dívám
se, kde jsem působil. Vím, že třeba loni Otaslavice jely na postup,
teď jsou poslední. Přitom se tam
prakticky nic nezměnilo. Je to na
houpačce, jednou se daří, jednou
ne. Myslím si, že moc změn na jaře
nebude.“
6. „Za favority soutěže považuji Jesenec a Protivanov. A jak to
bude dole? Tam jsme my, Zdětín,
Smržice, dále Haná Prostějov,
Čechovice „B“ a Otaslavice. Je to
o pár dobrých zápasech, po třech
bodech se dá naskákat a utéci
z dolní poloviny. Napínavé to
bude až do konce. Jak mě informovali na výboru, mohou padat
až čtyři. Každý se chce zachránit
a udělá pro to všechno. Nechci
být špatným prorokem, udělám
se svým mančaftem maximum
pro to, aby se soutěž udržela
a postupně se to zlepšovalo.
Máme ohromný potenciál ve
smyslu mladých kluků, kteří o to
mají zájem, i když dnes mají fůru
dalších lákadel a povinností.“

„Jakmile jsme poprvé inkasovali, tak se to sesypalo...,“ posteskl si trenér Smržic Jiří Přikryl
TJ Smržice - 13. místo, 17 bodů
1. „Spokojeni určitě nejsme.
Změna oproti předešlé sezoně
nastala a nyní je to boj o záchranu. Projevovalo se to víceméně
od začátku, od prvních zápasů a
gradovalo to na konci září, kdy
trenér Jarda Řehák odstoupil a
převzali jsme to já s trenérem
dorostu. Snažili jsme se to dát
nějak do kupy, a některé zápasy
se nám podařily, ale bylo to nahoru dolů a dostali jsme nejvíce
gólů ze všech týmů. Od Jesence
to bylo osm gólů, prohra 0:6 v
Němčicích byla vrcholem našeho
žalostného přístupu. Myslím si,
že na podzim už jsme nic horšího
nepředvedli, možná ještě prohra
0:5 doma s Držovicemi.“
2. „Poslední dva zápasy jsme

vyhráli, kluci konečně začali
hrát to, co jsem tvrdil od začátku.
Ne že by neuměli hrát, musí ale
zapomenout na postavení v tabulce... Mužstvo se sice změnilo,
přišli čtyři hráči z Prostějova, ale
kolikrát to vypadalo, jako by v
životě nestáli na hřišti. Šlo tedy
opravdu hlavně o to, aby se kluci
dali do kupy a skutečně hráli takový fotbal, na jaký mají. Nebylo to v trenérovi, nevěděl pak,
z které do které, to chápu. Jako
byste vzal jedenáct fotbalistů a
ti si najednou nedokázali nahrát,
nemělo to hlavu ani patu a kolikrát odešli i fyzicky. Do teď to
nechápu. Nedali během prvních
deseti minut gól, a jakmile sami
poprvé inkasovali, tak se to se-

sypalo a už si nebyli schopni
nahrát. Bylo to o nervech, které
si připouštěli na můj pocit
zbytečně moc. Je to okres,
neživí je to. Až poslední dva
zápasy to vypadalo jako fotbal,
dokázali jsme soupeře přehrát.
Věřím, že se nám na výhry nad
Přemyslovicemi a Čechovicemi
„B“ podaří navázat hned v úvodu
jara.“
3. „Šlo o to najít vhodná místa,
kluci střídali své posty a spousta z nich si jich vyzkoušela.
Vzadu nastoupil Pepa Vychodil, to byla opora zadních řad,
ale byl pracovně vytížený. Dále
Robin Kotlár, jenž jako útočník
musel v době nouze nastoupit
vzadu. Začal tam ale předvádět
nejlepší fotbal a dokázal všechny
strhnout. Chtěl bych ho za konec
podzimu vypíchnout.“

4. „Měli jsme na hostování Martina Musila z Bedihošti, bohužel
nám ale bude na jaře chybět.
Bedihošť je v podobné situaci
jako my a chtějí to zachránit,
takže hostování mu neprodloužili,
přestože s Martinem jsme domluveni byli. Budeme to muset nějak
zvládnout s hráči, co máme. Je to
ale devět branek. Stále je to ovšem
hratelné, rozdíl tam až takový není
a snad se nám ho podaří nahradit.
Jinak pokračujeme dál ve stejném
složení, pouze se ještě nevyjádřil
Bernard Bošek, který také chtěl
odejít. Naše největší bolest je
na postu gólmana. Jirka Suchý
se přestěhoval za Brno a druhý
brankář má zdravotní problémy.
Teď máme jistotu ve dvou dorostencích a sháníme ještě někoho
zkušenějšího. Uvidíme, jak se s
tím hošani popasují.“

5. „Víme, že je to boj o záchranu, ale je v tom namočeno dost
týmů, protože zhruba páté místo
od konce zaručuje záchranu.
Musíme se o to porvat a snad se
nám to povede. Chceme udělat
vše pro to, abychom se posunuli
minimálně na páté místo od
konce, abychom měli jistotu a
nemuseli čekat, kolik mužstev se
přihlásí a jak ta reorganizace nakonec proběhne. Věřím tomu, že
navážeme na naše výkony z posledních podzimních zápasů, že to
tak půjde a budeme bodovat. Ať
už to bude proti týmům, s nimiž se
pereme o záchranu, nebo se nám
podaří oloupit o body ty nahoře.“
Hledaly se. Smžice zatím marně vyhlížejí poslední ročník a nebýt
6. „Na postup vidím - alespoň pošesti bodů z posledních dvou kol, přezimovaly by na posledním místě.
dle toho, co předvedl proti nám Jesenec. Přehráli nás a zaslouží si ice o třetí místo, dlouho byly slabé Čechovice ´B´, byť jim pomohl
hrát vyšší soutěž. Na sestup dolů Němčice, ale pak nás přejely. Je Peťa Hodulák, tak nás moc nepotje adeptů víc. Loni hrály Otaslav- to složité. Vidím to zejména na rápily.“

František Hon: „Pokud soutěž proběhne
„Ani okresní přebor nejde hrát bez tréninků,“ Kouč
v rámci fair play, tak se záchrana podaří...“

uznal trenér Čechovic „B“ Jaroslav Klimeš
TJ Sokol Čechovice „B“ – 15. místo, 15 bodů

Nevzdává se. “B”-tým Hané nabral před rokem záchranářské zkušenosti a chce je zúročit během jarní části.

pravil trenér Němčic Luděk Peprný

1. „Spokojenost není, počítalo se
s tím, že tým po loňské sezoně
bude výš, tak někde do pátého
šestého místa, a ne že prožijeme
takový propad... Štve to nejen
mě, ale i hráče, takže panuje
velká nespokojenost. Počítal jsem
s tím, že se budou zapojovat dorostenci, hráčů ale bylo málo.
Jednak vlivem pracovních povinností, zranění, takže na ‘áčko’
plus ‘béčko’ bylo dohromady
patnáct hráčů. Počítali jsme tedy
s doplňováním z řad mladíků,
nepočítalo se ale s tím, že budou
hrát dva celé zápasy hned po sobě.
To na ně bylo hodně.“
2. „Důvodem byl právě
nedostatek hráčů, druhou věcí je
tréninková morálka, která byla
špatná. Hráči si musí uvědomit,
že ani okres bez tréninků hrát
nejde! Tím pádem jsme propadli v rozhodujících zápasech
se Smržicemi, Zdětínem, kdy se
hrálo o šest bodů. Chtělo to, aby
si kluci řekli, že je potřeba pro to
něco udělat. Vždy jsme měli na
střídání jen jednoho dva hráče,

takže nám nové pravidlo nepomohlo. Teď je ale v dorostu čtyři
pět výchozích hráčů.“
3. „Byli tam zkušenější hráči, mezi
něž patří Gréza, Hodulák, Laďa
Šťastný. K nim měli přijít mladí
a učit se od nich. Aby tam byla
adaptace, protože přechod z dorosteneckého do mužského fotbalu je
trochu jiný, hraje se agresivně. Šlo o
to, aby přechod byl plynulý. Taková
byla idea, ale chtělo to mít o deset
bodů víc a pohybovat se kolem osmého místa, protože nikam výš se
postupovat nechtělo. Teď na to prostor není, protože se to musí zachránit. Adaptace se sice vcelku dařila,
ze třech se stali plnohodnotní hráči.
Hráli ale hodně zápasů za sebou, až
to na ně bylo moc.“
4. „Máme něco nachystané, ale na
jména je ještě brzy. Je to teprve rozjednáno, nic není hotové. Z ‘áčka’
se asi nebude co posouvat, protože
řeší stejný problém. Nejsou lidi
a vytíženost hráčů je dost velká.
Jednáme ale o tom, že by někteří
hráči skončili v ‘áčku’ a posílili by
‘béčko’. A s dorostenci by se to

Aspoň jedna radost. V zápasech to Čechovicím „B“ příliš nešlo, užili si tak aspoň slavnostního předání
poháru pro vítěze Ligy mistrů.
zachránilo. Třeba Peťa Hodulák
chtěl končit, ale přemlouváme ho,
aby ještě dohrál s námi. Odchody
nemám hlášeny žádné.“
5. „Prvořadým cílem je to zachránit. Budou totiž vycházet dorostenci, tak jde o to, aby měli co
a kde hrát. Musíme ve všech zápasech bodovat. Doma vyhrávat
a venku neprohrávat.“

6. „Díval jsem se hlavně na naše
výkony, ale neřeknu nic nového,
že o postup si to rozdají Jesenec
s Protivanovem. Protivanov se
chce vrátit zpět do I.B třídy a Jesenec je ambiciózní, tam teď jsou
peníze a chtějí také nahoru. Určitě
ten klub dělá maximum pro to,
aby se tam dostal. Myslím si tedy,
že postoupí Jesenec. Co se týče

sestupu, záleží, jak se projeví reorganizace, kdy se má počet týmů
snižovat ze šestnácti na čtrnáct.
Mužstev je tam namočených
hodně a záleží, jak se začne, jak to
kdo chytne, kdo bude na vlně. To
udělá hodně. Každý dělá, co umí,
na přípravu máme ještě měsíc.
Teďka je to těžko říct, druhé třetí
kolo napoví.“

TJ Sokol Otaslavice – 16. místo, 12 bodů
1. „Můžu zhodnotit pouze druhou
polovinu podzimu, spadl jsem do
toho rovnýma nohama v situaci,
kdy jsem těžko dával mančaft
dohromady, aby se něco podařilo. Většinou jsem kluky pořádně
neznal a první tři zápasy jsem nevěděl, co od nich mohu očekávat.
Všechny zápasy ale byly vyrovnané, byla to jen otázka fyzičky,
kdy jsme odcházeli ve druhém
poločase. Třeba v Brodku jsme
hráli poločas 2:2, v Jesenci jsme
hráli vyrovnaný zápas a poločas
1:1. Pak nám odešel koncový hráč
a většinou jsme dali méně branek
než soupeř. Vedení po mně toužilo
již delší dobu. Byl jsem ale zaměstnaný a jezdil jsem do světa, tak
jsem k tomu nechtěl přistoupit. Na
to je opravdu potřeba čas a věnovat
se tomu. Až jsem se dostal do důchodového věku a přišli za mnou,
jestli bych to nechtěl dělat, tak jsem
řekl, že to teda zkusím. Začal jsem
u žáčků, zakrátko poté mě stáhli k
‚áčku‘.“
2. „Příčinami byly špatná kondice
a nestabilní kádr, který se stále měnil. Dále ještě dlouhodobá zranění
a nějaké to vyloučení. Celý podzim se hledala optimální sestava

a nakonec to dopadlo takto. Snažil jsem se ze všech sil, ale získali
jsme pouze dvanáct bodů.“
3. „Mezi základní hráče patřil sedmý nejlepší střelec okresu Michal
Kaláb, dále byl v dobré kondici a
stabilně hrál Honza Rus. Co jsem
vycítil, tak Roman Rieger byl s Kalábem koncovým hráčem, který by
měl rozhodovat zápasy. Jenže pak
omarodil, a když se vrátil, tak byl
vyloučený, takže se nám útočná síla
úplně rozpadla.“
4. „Zimní přípravu jsme zahájili
pětadvacátého ledna, trénujeme
dvakrát týdně. V pátek na umělce a v sobotu běháme po lesích.
Nabíráme kondici, abychom jaro
důstojně zvládli, a účast je velmi
dobrá. Kluci to vzali zodpovědně a
všichni věříme v záchranu. Udělali
jsme si hráčskou schůzi osmého
ledna, tam účast také byla perfektní, tak jsme se takto domluvili, že
začneme tak brzy. S účastí jsem
nadmíru spokojen, kluci to opravdu berou. Máme tu študáky, kteří
jezdí do škol, ti se schází až v sobotu, to si dáváme pořádně zabrat.
Odehráli jsme již také dva přátelské zápasy, nad Křenovicemi jsme
vyhráli 15:0, nad Kralicemi „B“

8:2. Teď jedeme na soustředění do
Jeseníků, chceme využít tamějších
lesů a ‚kotárů‘. Michal Kaláb tam
má chatu, kterou otaslavické mužstvo každý rok využívá, a budeme
tam i tentokrát od pátku do neděle,
hned po příjezdu hrajeme poslední
přípravný zápas před jarem. Stáhli
jsme si Martina Vogla a Michala
Šubrta, to budou dobré posily. Zapadli do kádru úplně suprově, jsem
s tím naprosto spokojen.“
5. „Pro Otaslavice by bylo špatné,
kdybychom spadli... Mužstvo jsem
vedl již v roce 1985 a vím, že když
se spadne, tak se to těžko dostává
nahoru. Pokud soutěž proběhne
v rámci fair play, tak se to podaří.
Opravdu chceme všichni, aby se
to zachránilo, a o udržení se popereme. Je to dost našlapané a mám
obavy z rozhodčích. Již za osm
zápasů, co jsem mužstvo vedl, tak
jsme byli několikrát poškozeni.“
6. „Co se týče sestupu, tak je to loterie. Soutěž je tak vyrovnaná, že
se nedá tipovat, kdo spadne. Pokud
to bude férově vedené, tak to bude
velký boj, ale věřím, že se z toho dostaneme a okres zachráníme. Jako
bývalý hráč a funkcionář si myslím,
že přehled trochu mám a aspirantem na postup je pro mě Jesenec.
Je tam dobrý kádr, dobré podmínky
a co řešit.“
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2. LIGA MUŽŮ - SKUPINA "VÝCHOD"

PLAY-OFF

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE

3

LHK Jestřábi
PROSTĚJOV

vs.

HC
Frýdek-Místek

2

Výsledky: 8:1, 6:7p, 2:3, 8:3, 4:1

3

vs.

HC TORAX
PORUBA

SHK
HODONÍN

1

Výsledky: 2:1, 1:4, 5:2, 5:4

3

HC ZUBR
PŘEROV

vs.

BRNO

1

VHK
VSETÍN

3

VSK TECHNIKA

Výsledky: 4:1, 4:0, 3:4 n, 8:4,

2

HC SLEZAN
OPAVA

vs.

Výsledky: 4:3 n, 5:4p, 2:4, 1:2 n, 1:2

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

1.

LHK Jestřábi
PROSTĚJOV

Stav série: 2:0

2.

HC TORAX
PORUBA

Stav série: 1:1

vs.

VHK
VSETÍN

5.

Výsledky: 5:1, 5:4

vs.

HC ZUBR
PŘEROV

3.

Výsledky: 2:1, 2:5

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

4. zápasy: VHK Vsetín – HC Slezan Opava 2:1 s.n. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0). Branky:
57. Žák (Vaněk, Ambruz), rozh. sam. náj. Pokorný – 12. Chalupa (Kysela, Vrábel).
Diváci: neuvedeno * HC Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov
3:8 (2:2, 1:0, 0:6). Branky: 6. Slovák (Stránský, Samiec), 11. Gogolka (Stránský),
25. Richter (Mamula, Čintala) – 1. Luňák (Venkrbec, Stejskal), 13. Švaříček (Šebek,
Černý), 41. Venkrbec (Polák), 48. Černý (Kolibár, Jedlička), 49. Stejskal (Luňák,
Venkrbec), 50. Stejskal (Luňák, Polák), 59. Stejskal (Černý, Luňák), 59. Duba (Švaříček) Diváci: neuvedeno * SHK Hodonín – HC RT TORAX Poruba
4:5 (3:3, 1:1, 0:1). Branky: 8. Kříž (Špok, Miklík), 9. Ketner (Jurásek, Skočovský), 20. Špok (Grman), 23. Kučera (Špok, Kříž) - 2. Peslar (Buček), 11. Pechanec,
20. Pechanec (Sedlář, Krayzel), 26. Kilnar (Šindelář), 57. Hruzík (Vaněk). Diváci:
1246 * VSK Technika Brno – HC ZUBR 4:8 (3:3, 0:2, 1:3). Branky: 5. Bustin
(Habrovec), 12. Kozák (Zapletal), 18. Benýšek (Jurča), 55. Jurča (Látal) – 1. Ditrich,
11. Kudělka (Kolář), 15. Blinka (Haloda, Kolář), 34. Sakrajda (Brančík, Vlček), 39.
Sedlák (Kovařík), 48. Brančík (Sakrajda, Ditrich), 53. Janota (Ditrich), 58. Blinka
(Haloda). Diváci: neuvedeno.
5. zápasy: LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
Branky: 8. Jedlička (J.Jurík, Černý), 18. Duba (Knesl), 58. Duba (Kučera, Knesl),
59. Šebek (Duba) – 22. O.Sluštík (Samiec).. Diváci: 1653 * HC Slezan Opava –
VHK Vsetín 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Branky: 22. Svoboda (Kukol, J. Vítek) – 31. Ju.
Tichý (Hruška, Žák), 36. Kajaba (Vaněk) Diváci: 2603 * 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.

SEMIFINÁLE PLAY-OFF

1. zápasy: LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Branky: 37.
Coufal (Jurík, Sršeň), 19. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 28. Luňák (Duba, Švaříček),
42. Malý (Stejskal, Polák), 44. Stejskal (Venkrbec) – 12. Podešva (Vítek, Hryciow).
Diváků: 2 046 * HC RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov 2:1 (0:1, 1:0,
1:0). Branky: 28. Sedlář (Krayzel, Pechanec), 49. Krayzel (Sedlář, Pechanec) – 4.
Kovařík (Šťastný, Vlček). Diváci: 514.
2. zápasy: VHK Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 4:5 (3:2, 0:2, 1:1). Branky: 1.
Vaněk (Ambruz), 9. Vaněk (Kajaba, L.), 16. Kajaba (Vaněk), 51. Mikšovský (Hryciow) – 5. Černý (Venkrbec), 7. Černý (Šebek, Jurík J.), 22. Kučera (Duba, Indra),
28. Černý (Švaříček, Duba), 54. Duba (Černý, Luňák). Diváci: 2880 * HC ZUBR
Přerov - HC RT TORAX Poruba 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Branky: 37. Coufal (Jurík,
Sršeň). Branky:17. Goiš (Osina, Sedlák), 19. Kovařík (Goiš), 51. Haloda (Kolář), 58.
Vlček (Brančík), 59. Sakrajda (Haloda) – 4. Vrána (Sedlář), 40. Vrána. Diváci: 2284.

Kam příště....
čtvrtfinále Play-off
3. zápas, úterý 11. března, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín , HC RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov.
4. zápas, čtvrtek 13. března, 17:30 hodin: VHK Vsetín - LHK Jestřábi
Prostějov, HC ZUBR Přerov - HC RT TORAX Poruba (18:00).
5. zápas, sobota 15. března, 17:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín, HC RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
SOUT
UTĚŽ S HOKEJJOV
OVÝM
ÝÝM
MI JES
STTŘÁ
ŘÁBY

A PROSTĚJOVS
VSKÝM VE
V ČERN
RNÍÍK
ÍKEM MÁ PRVNÍHO VÍTĚZE
Před dvěma týdny pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní
mediální partner klubu, připravil ve spolupráci s oddílem LHK Jestřábi Prostějov další soutěž. Tentokrát jsme se zaměřili čistě na šály, vedení
klubu včetně trenérů a hráčů by si totiž společně přálo, aby se v play off
doslova rozhořela „šálí horečka“.
Stačí, když správně tipnete střelce první branky týmu LHK Jestřábi Prostějov v úterním třetím semifinále play off východní skupiny druhé ligy a máte
takřka vystaráno. Pak už stačí jen čekat, zda budete jediný/á, nebo se na vás
usměje štěstí v případné losovačce.
V prvním dějství jste tipovali autora prvního gólu prvního čtvrtfinálového
duelu proti Frýdku-Místku a z více než padesáti tipů ani jeden neobsahoval
jméno Marka Indry, jenž hned v páté minutě otevřel skóre zápasu a zahájil
drtivou výhru 8:1.
Ve druhém díle se už ale mezi příznivci Jestřábů našel jeden šťastlivec, jenž správně odhadl, že v rozhodujícím pátém čtvrtfinále se jako první z prostějovských
hokejistů zapíše mezi střelce obránce Robert Jedlička. První z řady šál věnovaných klubem LHK Jestřábi Prostějov tak pro sebe získal Josef Németh bydlící na
adrese Wolkerova 26a, Prostějov. Gratulujeme.
Kdo ještě neuspěl, nemusí však věšet hlavu. Soutěž pokračuje i v tomto
týdnu a můžete tipovat, kdo se postará o první branku Prostějova ve třetím
semifinále, které se opět hraje na zdejším zimním stadionu.
Čas na tipování máte do úterý 11. 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 VE TŘETÍM SEMIFINÁLOVÉM
UTKÁNÍ PLAY OFF PROTI VSETÍNU?

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, zaslat SMS zprávu na mobil 608 960
042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na
odpovědi čekáme v redakci do ÚTERÝ 11. BŘEZNA 2014, 17.45 hodin.
Výherce zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v pondělí 17. března.

Jestřábi zvládli napínavou sérii s Frýdkem a mají na lopatě i Vsetín

Hokejisté mají v úterý první mečbol
Už jen jedno vítězství dělí prostějovské hokejisty od
postupu do finále play off druhé hokejové ligy. A mají
na to hned tři pokusy. Pokud by se jim to nepodařilo
již v úterý večer v domácím prostředí, mají další možnosti ve čtvrtek vpodvečer na ledě Valachů a případně v sobotu od pěti hodin opět na vlastním stadionu.
A podpořit je mohou nejen davy věrných příznivců,
ale i fakt, že Jestřábi vyhráli už čtyři zápasy v řadě.
Chybělo přitom jen necelých dvacet minut a měli by
stejně jako loni volno už po čtvrtfinále.
Prostějov/jim
„Když před dvěma lety Kometa
vyřadila Spartu, čím to bylo? To je
sport, tady může porazit každý kohokoliv. Papírové předpoklady jsou
jedna věc, a co se odehrává na ledě,
to věc druhá,“ upozornil již při vyvrcholení čtvrtfinálové série s Frýdkem-Místkem hlavní kouč Jestřábů
Petr Zachar.
O to víc ho ale těší, že série se Vsetínem se vyvíjí hladčeji, rozdíl je i na
něm osobně velice patrný, nervozitu vystřídala uvolněnost, úsměvy
i vtípky. „Musíme ale stále zůstat
pevně na zemi. Před dvěma lety

jsme nad Vsetínem také vedli 2:0,
ale nakonec se rozhodovalo až
v pátém utkání u nás. A varováním
je také Opava, která vedení nedotáhla. Musíme jít prostě zápas od
zápasu,“ odmítá předčasný jásot
a myšlenky na finále.
Nedělní zápas na vsetínském ledě
totiž ukázal, jak strašně málo dělí
úspěch od neúspěchu a vedení 2:0
od nerozhodného stavu 1:1. „Měli
jsme katastrofální vstup do zápasu, brzy jsme se z toho ale otřepali.
Celý zápas to bylo herně i na šance
vyrovnané, přelévalo se to ze strany
na stranu a pykali jsme za naši nedisciplinovanost, hned třikrát jsme

dostali gól v oslabení,“ upozornil
Zachar na stále opakující se nešvar.
Svou roli v tom hrály i rozdílné rozměry kluziště, to vsetínské je celkem
o čtyři metry užší. „Domácí hráli
agresivně a my jsme se dopouštěli
zbytečných faulů. Dva metry na
každé straně jsou znát, není kam
uhnout a přináší to mnohem víc
osobních soubojů,“ poukázal na odlišné podmínky.
Prostějovský trenér ocenil i výbornou atmosféru, vždyť na hokej si
našly cestu téměř tři tisícovky fanoušků. „Někteří to sice nezvládli
a házeli na nás odpadky a lili pivo,
naši ale byli slyšet po celý zápas
a za podporu jim děkujeme. Konečně jsme také v závěru utkání měli
štěstí, v základní části to bylo opačně,“ těšilo ho.
Jeho hráče nerozhodil ani fakt, že
na několik desítek sekund musel
do hry nerozehřátý náhradní gólman Lukáš Vydržel. „Kevinovi
praskl řemínek u betonu, nikomu
ale nic neřekl a přijel ke střídačce, takže musel na chvíli ze hry.
Lukáš měl asi jeden zásah, pak

Vyhlížejí finále. Jestřábi zvítězili již čtyřikrát za sebou a jen jedna výhra
je dělí od postupu do finále play off druhé ligy.
Foto: Jiří Možný
se na led vrátil Kevin,“ popisoval Zachar netradiční okamžiky.
O rozhodnutí se nakonec za stavu
4:4 postaral kapitán Lukáš Duba,
jenž tak odčinil své předchozí vyloučení, po němž Vsetínští vyrovnali. „Byl to takový nezaviněný a nešťastný zákrok holí. Nechci to zakřiknout, opravdu nás ale podržely
zkušenosti. Nejprve Michal Černý
dvakrát v klidu vyřešil situaci, pak
Lukáš využil přesilovku pět na tři,“
chválil Petr Zachar nestárnoucí dvojici, která mužstvo táhne v play off.

A proti komu by raději vedl mužstvo v případném finále play off
druhé ligy? „V Porubě hraje můj
syn a byl by to s ní techničtější hokej, s Přerovem by to naopak bylo
emocionálnější a na každý zápas by
byl plný dům více než čtyř tisíc fanoušků. Zatím to ale neřeším, loni
jsme to řešili a bylo to zbytečné,“
odpověděl diplomaticky Petr Zachar. Jisté zatím je, že o finálové
dvojici bude jasno nejpozději
v sobotu večer a stav druhého semifinále je vyrovnaný 1:1.

Michal Černý: „Ve finále bych chtěl Přerov“
Nejzkušenější z Jestřábů podpořil druhou výhru nad Vsetínem hned dvěma zásahy

Vsetín, Prostějov – V rozhodující fázi sezony jsou
nejen ve druhé lize, ale i ve slavné NHL nesmírně ceněni sice starší, nicméně velice zkušení hráči. Proč, to
v neděli večer prokázal útočník Jestřábů Michal Černý.
Ačkoli vítěz extraligy s Olomoucí oslaví letos již jednačtyřicáté narozeniny, zdaleka není v prostějovském kádru
pouze do počtu. V základní části nastřádal rovných čtyřicet bodů, v play off stihl v sedmi zápasech již čtyři branky
a šest přihrávek. Poslední dva zásahy přidal právě ve
druhém semifinále proti Vsetínu.
Jiří Možný
Ve čtvrtfinále to bylo
pětizápasové
drama,
semifinále vypadá na hladší
průběh. Souhlasíte?
„Po trápení s Frýdkem-Místkem jsme se do toho dostali.
Doma jsme v klidu zvítězili
5:1, ve druhém utkání jsme sice
v první třetině nehráli moc dobře
a o přestávce se malinko musel
zvýšit hlas, od druhé třetiny se ale
náš výkon zlepšil a přidali jsme
igóly.Nakonecrozhodlapřesilovka

pěti proti třem, když domácí
dvakrát zbytečně faulovali.“
Venkovní výhru jste
podpořil hattrickem, jak k
vašim gólům došlo?
„Já dal jen první dvě branky, při
tom svém třetím zásahu jsem snad
ani nebyl na ledě (úsměv). Nejprve
Matouš Venkrbec vystřelil a viděl
jsem, že Lukáš Plšek je mimo
branku. Napálil jsem to tedy
a ani jsem nevěděl, že je puk
v síti, to jsem zjistil až podle radosti spoluhráčů. Při druhém gólu
jsem si při přesilovce vyjel před

bránu a obránce to ztečoval za záda
brankáře. Nebyly to tedy žádné
krásné góly, ale důležité je, že padly
a že vedeme 2:0 na zápasy.“
Již v úterý můžete rozhodnout o svém postupu,
co byste si do domácího zápasu
přál?
„Přejeme si, aby byl plný dům
a přišlo nás podpořit ještě více
diváků než minule. Chceme to zvládnout, odpočinout si a připravit
se na další sérii.“
Je už znát únava, když
stále máte zápas každý
druhý den?
„Únava zatím ne. Dobře regenerujeme a tréninky nejsou tak
náročné. Vyhovuje nám to, přece
jen je lepší víc hrát. Nakupí se to
ale, proto by nám prospělo, kdybychom
sérii zvládli na tři zápasy.“
y
V čem je hlavní rozdíl
mezi Frýdkem-Místkem
a Vsetínem?
„Frýdek nehrál hokej, pouze nahazoval a bránil. To Vsetín je silný
v útoku, což nám vyhovuje víc. Je

ale pravda, že Frýdek jsmee měli
přejet 3:0. Škoda konce druhého
ruhého
zápasu, kdy jsme vedli 6:4. Myslím si, že kdybychom to zvládli,
tak bychom postoupili hned
d po
třetím zápase.“
Koho byste si přál do
případného finále,
le,
Porubu nebo Přerov?
„Osobně bych ve finále
nastoupil raději proti
Přerovu. Vždy se mi na
ně dařilo a bylo by to derby,,
takže by mohlo být na každý
ždý
zápas vyprodáno.“

„O přestávce se malinko musel zvýšit hlas,
od druhé třetiny se ale náš výkon zlepšil
a přidali jsme i góly. Nakonec rozhodla
přesilovka pěti proti třem.“
prostějovský útočník MICHAL ČERNÝ
o nedělním druhém semifinále

„TRENÉR TOMU CHTĚL DÁT NĚJAKÝ IMPULZ,“
vysvětlil svůj přerod v jedničku KEVIN ROZUM
Prostějov - V základní části druhé ligy toho kmenový
brankář Zlína Kevin Rozum v tomto ročníku příliš neochytal. Nastoupil jen ke třem zápasům a čísly tak příliš neoslnil. V play off je to ale ze strany dvacetiletého odchovance
„Beranů“ něco zcela jiného. Někdejší dlouholetý účastník
juniorské extraligy, jenž už naskočil i do první ligy mužů,
nahradil po třech zápasech čtvrtfinálové série v brankovišti Jestřábů dosavadní jedničku Ondřeje Kociána
a zatím se činí. Průměr obdržených branek drží hluboko
pod dvěma brankami na zápas, jeho úspěšnost je pak
nad hranicí dvaadevadesáti a půl procenta. I díky němu
Foto: www.lhkjestrabi.cz
tak Prostějov otočil sérii s Frýdkem-Místkem a úspěšně
Prohrávali jsme v sérii jedna dva
vstoupili i do semifinálových duelů se Vsetínem.
Jiří Možný
Rozhodující čtvrtfinálové
utkání se vám nakonec podařilo zvládnout, jaký byl recept
na Frýdek-Místek?
„Šli jsme do toho s tím, že chceme
navázat na pondělní utkání a vyhrát. V Porubě se nám podařilo třetí
třetinu dát šest gólů, a přestože to
dvě třetiny bylo velice vyrovnané
utkání, tak jsme je zlomili. Byli už
unavení a jejich trenér říkal, že hráli
jen na dvě obrany, což je v mužském hokeji dost náročné.“

Zdálo se, že jste dlouho
neměl moc práce, ale
pak jste se musel několikrát
vytáhnout...
„Ano, takové zápasy jsou pro
gólmana nejtěžší. Pět minut na
vás nejde žádná střela, pak musíte předvést těžký zákrok. Je
potřeba udržovat koncentraci.“
Začínal jste play off jako
dvojka, nyní táhnete
mužstvo jako opora. Jak se to
přihodilo?
„Bavili jsme se o tom s trenérem.

na zápasy a trenér tomu chtěl
dát nějaký impulz. Obměňoval sestavu i lajny a ne že by se
nám nedařilo, ale toto bylo asi
poslední, co zkusil. A vyšlo to...
(úsměv)“
(
Cítil jste se dostatečně
rozchytaný?
„Chytal jsem poslední zápas
základní části v Brně na Technice, od toho uplynul týden, deset
dní, takže jsem nebyl vyloženě
nerozchytaný. Tam se mi zápas
vcelku podařil, tak to trenér
zkusil.“

„Snad nikdy v životě jsem nezažil, aby
fanoušci vběhli až do kabin, a chtěli
si tam něco vyřizovat. Naštěstí to dopadlo
v dobrém a sérii jsme dokázali otočit...“
aktuální jednička Jestřábů KEVIN ROZUM
o týden starém nečekaném setkání s fanoušky
Jak jste se cítil v pondělí po druhé třetině, kdy
jste o gól zaostávali?
„Trošku nervozita byla, navíc to
bylo dlouho velice vyrovnané
utkání. Ale ve třetí třetině Frýdku-Místku odešly síly a důležité
bylo, že jsme hned dali gól. Pak
už soupeř odpadl.“
Poznamenalo vás nějak
neočekávané setkání
s fanoušky, k němuž došlo po
nevydařném domácím souboji?
„Ano, za dobu co chytám, to
jsem snad nikdy v životě nezažil,
aby fanoušci vběhli až do kabin,

a chtěli si tam něco vyřizovat!
Naštěstí to dopadlo v dobrém
a sérii jsme dokázali otočit...“
Mohlo vás to nabudit?
„Ne, já jsem gólman,
takový spíše flegmatický, málokdy mě něco naštve. Leda na
ledě, když mě někdo sekne, to
mě dokáže vytočit, jinak jsem
klidný
ý člověk.“
Přišel jste ze Zlína
a v semifinále nyní soupeříte se Vsetínem. Berete to
prestižněji?
„Dříve to byla naše farma a je to
výzva porazit takový klub, který
je kousek od Zlína...(úsměv)“

Lední hokej

Předčasné vyřazení odvrátila smršť ve třetí třetině

IV.
Poruba, Prostějov/jim - Dvacet minut hry dělilo prostějovské hokejisty
od toho, aby jejich pouť vyřazovací částí druhé ligy skončila hned
ve čtvrtfinále. Po dvou porážkách
v řadě a za stavu 1:2 na zápasy
zajížděli Jestřábi na půdu Frýdku-Místku. Ale ani v porubském azylu Slezanů se svěřencům trenéra
Zachara v pondělí dlouho nevedlo.
Ačkoliv se brzy dostali do jednogólového vedení, po dvou třetinách
právě jeden zásah ztráceli a o všem
rozhodla až šestibranková vichřice
v závěrečné části.
Vstup do zápasu se hostům z Prostějova vydařil na jedničku. Vědomi
si nemožnosti kroku zpět a nutnosti
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zvítězit začali náporem a ten již po
devětatřiceti sekundách korunoval
vedoucím gólem Luňák. Vedení vydrželo Jestřábům jen čtyři a půl minuty,
než Stránský našel Slováka a ten poslal
puk za Rozuma. Skóre se pak měnilo
po deseti minutách a deseti sekundách.
Opět u toho byl Stránský v roli nahrávače a nově Gogolka jako zakončovatel – 2:1. Ani ne dvě a půl minuty nato,
krátce poté, co skončila hra čtyři na
čtyři i drobná přesilovka hostí, se gólově prosadil i sváteční střelec Švaříček 2:2. Domácí se ale nechtěli dát. Čtyři a
půl minuty po začátku prostřední části
pak potřetí přišel Rozumovi na kloub
Richter, jenž zamířil přesně mezi beton
a lapačku - 3:2.
Do poslední části základní hrací doby
tak šli Jestřábi s mírným mankem. To
ale velice rychle pominulo. Stejně jako
na počátku celého utkání totiž zaúřadovala elitní útočná formace a byl to
Matouš Venkrbec, kdo hned po třiceti
sekundách srovnal na 3:3.

Tento stav vydržel pouhých sedm
minut, pak se spustil pořádný uragán. Nejprve se v závěru přesilovky
prosadil Černý a jeho trefa se nakonec ukázala i jako vítězná - 3:4. Jen
o šedesát osm sekund později se své
vůbec první branky v tomto ročníku
play off dočkal Stejskal a jen o minutu
a dvanáct sekund později se prostějovský kanonýr zapsal mezi střelce
i podruhé, aby záhy zkompletoval čistý hattrick - 3:7. Jeho tři zásahy dělilo
pouze devět minut a čtyřicet sekund!
V následné početní výhodě o jednoho
hráče pak výsledek na konečných 3:8
uzavřel kapitán Duba. Třetinu číslo tři
tak prostějovští hráči zvládli drtivým
poměrem 6:0.
Oba celky se tak mohly chystat na
rozhodující pátý duel celé série. Ve
stejné situaci se ocitla i dvojice Vsetín
- Opava. To Přerovu a Porubě stačil
hned první mečbol a po konečném
stavu 3:1 si jako první zajistily postup
do semifinále.

RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:

„První dvě třetiny, dokud jsme ještě stačili fyzicky, tak jsme odehráli podobný zápas jako ty dva poslední. Bohužel ve třetí třetině jsme dostali
hned ve třicáté vteřině gól a psychické i fyzické síly ubývaly, s rostoucím
skóre už to bylo citelné. Rozhodl to rozdíl ve fyzických silách, celé utkání
jsme odehráli na pět obránců. Do Prostějova pojedeme s tím, že chceme
hrát poctivě zezadu, maximálně obětavě a pokusit se těžit z brejků, bude
to ale o to těžší, že to bude po takovém vyčerpávajícím zápase. Prostějov
je teď na tom lépe, ale my budeme bojovat.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
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Branky a nahrávky: 6. Slovák (Stránský, Samiec), 11. Gogolka (Stránský), 25. Richter (Mamula, Čintala) – 1. Luňák (Venkrbec, Stejskal), 13. Švaříček (Šebek, Černý), 41.
Venkrbec (Polák), 48. Černý (Kolibár, Jedlička), 49. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 50.
Stejskal (Luňák, Polák), 59. Stejskal (Černý, Luňák), 59. Duba (Švaříček). Rozhodčí:
Fiala, Volf – Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 9:7, navíc Antončík (P) 2+2 minuty. Využití:
0:4. Oslabení: 0:0. Diváků: neuvedeno*.

sestava HC Frýdek Místek:

„Stejně jako doma jsme byli po celý zápas lepší, ale znovu jsme se trápili
v koncovce. Naštěstí na začátku poslední třetiny nám to tam padlo, i přesilovky jsme dnes využili. To je to, co nám v posledních dvou zápasech
chybělo. Hráčům jsem před třetí třetinou řekl, aby v té hře vydrželi a na
Frýdku bylo vidět, že už trochu začal šlapat vodu. Musíme to hlavně potvrdit doma, jinak to tu dnes bylo vše zbytečné. Klukům to určitě zvedlo
sebevědomí a výhoda je teď na naší straně, budeme hrát doma a přijde
zase 1 500 nebo 1 800 lidí. Nebude to ale jednoduché, pokud nedáme
góly, těžko vyhrajeme. Bude to znovu boj a každý metr ledu.“

Kubáň (50. Vašíček) – Podešva, Krutil, Ovšák, Vacula, Čintala,
Samiec, Kopún – Gogolka, Stránský, Slovák, Mach, Mamula,
O. Sluštík, J. Sluštík, Hamhalter, Richter. Trenér: Radim Nečas.

Sestava lhK jestřábi
Rozum
Malý, Nedbálek
Švaříček, Polák

Postup režírovali brankář Rozum a kapitán Duba

V.
Prostějov/jim - Dalo to fušku, ale
prvotřídní senzace se nekonala. Ve
středu večer zvládli Jestřábi i rozhodující páté utkání čtvrtfinálové
série proti Frýdku-Místku. Opět
to ale bylo pořádné drama, vždyť
ještě tři minuty před koncem
to bylo pouze 2:1 pro domácí
a hosté několikrát stihli zahrozit.
Na vyrovnání však nedošlo a i díky
využitým přesilovkám, Kevinu Rozumovi v bráně a tahounovi Lukáši
Dubovi v útoku to favorizovaný
tým zvládl.

Skóre otevřeli v 8. minutě domácí.
Černý vyslal k pravé tyči puk na Juraje Juríka, aby puk dotlačil za čáru
z hranice brankoviště Jedlička - 1:0.
Druhá branka přišla až zhruba dvě
minuty před pauzou a úspěšný byl
prostějovský kapitán. Zásluhou Duby
po přihrávce Knesla tak platil po
první třetině stav 2:0.
Toto skóre ovšem dlouho nevydrželo.
Hned po změně stran domácí propadli ve středním pásmu, pravý bek
Frýdku-Místku našel nalevo Sluštíka,
jenž hladce pronikl až před gólmana
a při nájezdu na Rozuma nezaváhal
– 2:1.
Definitivní rozhodnutí přišlo až
v závěrečné třetině. Venkrbec poslal z pravé strany oblouček těsně
nad vzdálenější horní růžek, hned
několikrát neuspěl ani Juraj Jurík.

Čtyřmi pěti těžkými zákroky se
vzápětí vytáhl Rozum a stav 2:1 tak
stále zůstával v platnosti.
Rozuzlení nastalo teprve v samotném
závěru. Lukáš Luňák ještě trefil tyčku,
na počátku osmapadesáté minuty se
ale puk dostal opět k Dubovi, jenž šel
od modré středem hřiště zcela sám na
gólmana a věděl si rady - 3:1.
Obrovskou radost Jestřábů na ledě
i v hledišti pak ještě při power play
soupeře znásobil David Šebek, když
po ledě poslal puk z pravé strany do
odkryté brány. Přihrávkou se na tom
opět podílel Duba - 4:1.
Vyzdvihnout lze nejen vítězství, ale
i takřka dvoutisícovou návštěvu.
Posledním semifinalistou se pak stal
Vsetín, který uspěl v Opavě a stal se
tak dalším soupeřem prostějovských
hokejistů...

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Potvrdilo se, že žádný zápas nebude lehký. Odehráli jsme velmi dobrou první
třetinu, kdy jsme byli lepší, udělali jsme ale hrubou chybu ve vstupu do druhé části
a soupeře jsme posadili na koně. Pak to bylo hodně vyrovnané, i když šancí jsme
měli víc. V závěru se štěstí konečně přiklonilo na naši stranu a utkání jsme dovedli
k výhře. Uklidnila nás branka Lukáše Duby, pak jsme ale udělali zbytečný faul
po napadání v útočném pásmu a museli jsme se bránit v oslabení. Chtěli jsme to
nějakým způsobem oživit a zkusili jsme dát šanci Kevinovi Rozumovi, nakonec se
nám to vyplatilo. Teď máme dilema, koho do brány postavit...(úsměv)“

RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:

„My jsme hlavně rádi, že jsme celou sérii odehráli důstojně. Po prvním nepodařeném zápase jsme absolvovali další čtyři velmi dobře. Nevyšla nám jen poslední
třetina ve čtvrtém zápase, jinak ta sérii byla otevřená až do posledních minut. Playoff je nová soutěž, základní část se hodila za hlavu a toto byl jasný důkaz. Kluci
šlapali na doraz a já jim za to musím poděkovat.“
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2:0

I.
Prostějov/jim - Přání prostějovských hráčů i fanoušků se
naplnilo a vstup do semifinálové série proti Vsetínu vyšel
Jestřábům velice dobře. Hned
v úvodu pátečního utkání se
Jestřábi dostali do vedení a svůj náskok v každé třetině zvýrazňovali,
načež od čtyřiačtyřicáté minuty se
pak utkání už pouze dohrávalo.
Souboj mužstev, která za sebou
mají úspěšnou pětizápasovou
čtvrtfinálovou sérii, tak vyzněl
jasně pro domácího favorita.
Hned po pár sekundách se Vsetínští
dopustili faulu a nabídli Prostějovu
první z mnoha početních výhod,
první vyložená šance se ale udála
před druhou kasou. Hosté zahodili jednu stoprocentní loženku,
když ani nadvakrát nedostali puk
přes Rozuma do brány. Jinak to ale

II.
Vsetín, Prostějov/jim – Téměř
tři tisícovky diváků si nenechaly
ujít druhé semifinálové utkání
mezi domácím Vsetínem a hostujícím Prostějovem. Více důvodů
k radosti měli po konci střetnutí
příznivci Jestřábů, ačkoliv jejich
oblíbenci hned po pár sekundách
prohrávali a o gól pozadu byli
i po konci první třetiny. Potvrdili
tak jasnou výhru z prvního utkání
a výrazně nakročili k postupu do
finále. Od toho prostějovské hráče
dělí už jen jedno vítězství.
Vstup do zápasu měli hokejisté Vsetína excelentní. Utekla totiž pouhá
čtvrt minuta a už se ocitl puk za
zády Kevina Rozuma. Podařilo se to
Danielu Vaňkovi, jenž ideálně využil
přihrávky zpoza branky od bývalého
Jestřába Martina Ambruze a poslal
domácí do vedení 1:0. Z náskoku
se ovšem Valaši těšili pouhé čtyři

ho Meziříčí. Ve své druhé sezoně ve
Frýdku-Místku patřil se čtyřiadvaceti
body k nejproduktivnějším hráčům
týmu a v play off přidal další branku
a tři asistence. Podílel se tak hned na
dvou výhrách a prodloužení série až
na maximální počet pěti duelů. „Byl to
jen hec. Prostě jsme si řekli, že jim to
nedáme jen tak a kousli jsme se. Věděli jsme, že to jsou profíci, kteří trénují,
ale když do nich půjdeme, tak znervózní. Jsme za to moc rádi, i když jsme
vypadli. Nepodařilo se sice postoupit,
je to škoda, ale opravdu smekám,“ nedělal z vyřazení žádnou vědu.

byli právě oni, kdo místy až hořel
v obraně a dopouštěl se spousty chyb
a nepřesností. První formace toho
v přesilovce nevyužila, o pár minut
později Luňák z druhé vlny vypálil
ostře, ale těsně vedle.
Jako první tak oken v zadních
řadách Vsetína využil Viktor Coufal. Z hranice brankoviště nemohl
prázdnou bránu minout a zakončil
tak průnik Sršně, do něhož se zapojil i Belay - 1:0. Hostům se ovšem
zčistajasna podařilo v závěru své
druhé přesilovky po Podešvově
přesné střele vyrovnat. V polovině
dvanácté minuty, když byl na
střídačce ošetřován Lukáš Duba,
se tak opět začínalo od začátku –
1:1. Dokonce obrat mohl nastat po
dalších několika desítkách sekund,
kdy po chybě v prostějovské rozehře
hosté dvakrát nebezpečně pálili
z prostoru kruhů.
Poprvé šla střela vedle pravé tyče,
napodruhé o fous minula levou
tyč Rozumovy brány. Radost
Valachů z nerozhodného stavu ale
nevydržela ani do první přestávky,
již po pár minutách ji utnul Matouš

Venkrbec, jenž se de facto postaral o rozdílovou branku - 2:1.
Ve druhé části chyběly Stejskalovi na
brankovišti centimetry, aby umístil
přihrávku z pravé strany do brány,
Jestřábi ale nemuseli smutnit dlouho.
Když se Duba se svým protějškem
vracel po vzájemném vyloučení na
led, využil pádu vsetínského beka
a zmocnil se kotouče. Vyvinul se
z toho brejk dva na jednoho. V něm
domácí kapitán přihrál Luňákovi
a ten předvedl ukázkový blafák
do bekhendu-– 3:1. V samotném
závěru prostřední části vyslali hosté
dvě nepříjemná nahození od pravého mantinelu, Rozum byl ale pozorný. Chvíli nato na okamžik všem
zatrnulo, když se mezi střídačkami
ošklivě srazili dva vsetínští hráči,
dobře to ale dopadlo.
Definitivní jistotu pak Jestřábům
přinesl start třetí třetiny. Nejprve
potrestal Zúbkův faul na Poláka
Robin Malý, který si při přesilovce
sjel na pravý kruh a Plšek neměl po
přihrávce zpoza brány nejmenší šanci
- 4:1. Dvě minuty nato dotlačil Venkrbcovu střelu za čáru Stejskal - 5:1.

Svou roli v tom hrála i značná marodka, vždyť do Prostějova přijel
Frýdek-Místek k rozhodujícímu
utkání jen se čtyřmi čistokrevnými
obránci. „Měli jsme dobrý lauf po
první čtvrtině, pak ale přišla spousta
zranění. Chyběli nám dva důležití
hráči, skladba se rozpadla a lepili
jsme to, jak se dá,“ poukázal Ovšák.
Hráči osmého nejlepšího týmu východní skupiny druhé ligy si navíc
základní cíl splnili už samotným postupem do vyřazovací části a mohli
tak hrát uvolněně. „To ano, ale neodevzdali jsme to. Před rokem jsme

Sestava HC Frýdek Místek:

O obrat se hráči v zeleno-žlutém
postarali taktéž v početní výhodě.
Když dobíhal druhý trest Malého,
chopil se kotouče René Kajaba
a vymetl pavučinku Rozumovy
brány – 3:2. Tímto stavem skončila
i celá první třetina a hosté měli
o přestávce nad čím přemýšlet.
A meditace to byla velice úspěšná. Ve
druhé dvacetiminutovce neuběhlo
ani sto dvacet sekund a bylo to opět
nerozhodně. Další změnu stavu
totiž zařídil Frank Kučera, když se
hostům podařilo úspěšně napadat
a získat puk v útočném pásmu - 3:3.
Zpět na prostějovskou stranu mohl
výsledek překlopit David Šebek, ale
Plšek se vytáhl. O necelou minutu
později se to už ale Prostějovu přece
jen podařilo a po čtvrté inkasované
brance putoval do vsetínského
brankoviště Hromada. Toho velice
rychle otestoval v úniku Šebek,
i vsetínská dvojka se ale vytáhla. Po
zbytek třetiny se už stav 3:4 na rozdíl
od počtu trestných minut nezměnil,
zdaleka ale nebylo nic rozhodnuto.
Hned na počátku poslední třetiny se
proti Mikšovskému vytáhl Rozum,
v jednapadesáté minutě už ale byl i on

2:1

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Bylo to výborné utkání s dramatickou zápletkou. Střídali jsme se se Vsetínem
ve vedení a měli jsme více štěstí, což v závěru zápasu rozhodlo. Výborné výkony v play-off předvádí Lukáš Duba, v základní části se mu sice moc nedařilo,
ovšem teď dokazuje, že je to velmi zkušený hráč a opravdový kapitán. Co se
týče úterního utkání, musíme do něj jít s velkou pokorou a odvést tvrdou práci,
protože před dvěma léty jsme také se Vsetínem vedli 2:0, ale nakonec se hrálo
na pět utkání. Stejný problém měla i Opava, která nevyužila domácí prostředí
k vítězství, čehož my se budeme chtít vyvarovat.“
krátký. Na trestné lavici seděl Lukáš
Duba a právě Adam Mikšovský
využil již třetí vsetínskou přesilovku
v zápase. A srovnal tak na 4:4.
Zdálo se, že zápas směřuje do
prodloužení, to ale odmítl prostějovský kapitán. Sedm a půl minuty
před koncem se ve stejném čase
dopustili nedovoleného zákroku

Vítek s Mikšovským a Jestřábi dostali
dvouminutovou možnosti pěti proti
třem. Tu Duba proměnil v přesnou
střelu z mezikruží a vítězným gólem
se postaral o vedení Prostějova 2:0 na
zápasy. V závěru si nejprve domácí
a poté i hosté vzali oddechový čas, ani
power play Vsetína už ale výsledek
4:5 nezměnila.

STAV SERIE 1:0

1:0

2:0

Rozum
R
Malý, Polák,
Knesl, Švaříček,

Jedlička, Kolibár,
Nedbálek

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

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

jel
j l od
d střední
d í třetiny
i sám
á na Plška
lk
a oproti duelu s Frýdkem neuspěl.
Před více než dvěma tisícovkami
hlasitě povzbuzujících diváků se
tak Jestřábi ujali vedení v sérii
1:0 na zápasy, když výhru mohl
v samotném závěru ještě zvýraznit
Aleš Knesl. Při jedné z přesilovek
si sjel na levý kruh, kam obdržel
křižnou přihrávku, pálil ale jen do
gólmana.

„Chtěli jsme dnes zvítězit, abychom ještě jednou zažili úžasnou atmosféru
našeho stadionu. Dlouho se nám dařilo Prostějov držet na uzdě, tyto zápasy
ale rozhodují malé věci. Nepovedlo se nám udržet nervy, ve třetí třetině jsme
se nechali dvojnásobně vyloučit a zaplatili za to ztrátou zápasu. Pokud naše
disciplína nebude někde jinde, sérii ztratíme.“

VHK VSETÍN

Sestava lhK jestřábi

„Bylo to první utkání série, my jsme hráli solidně pouze první třetinu. Od té
druhé jsme doplatili na naši nedisciplinovanost, když jsme dělali fauly, které
nic neřešily. Díky tomu se hráči jen vylučovali a nevěnovali se hokeji. Tento
zápas je minulostí, doma musíme hrát svoji hru...“

JIŘÍ
ŘÍ WEINTRITT – VHK Vsetín:

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Branky a nahrávky: 37. Coufal (Jurík, Sršeň), 19. Venkrbec (Luňák, Stejskal),
28. Luňák (Duba, Švaříček), 42. Malý (Stejskal, Polák), 44. Stejskal (Venkrbec)
– 12. Podešva (Vítek, Hryciow). Vyloučení: 9:11. Využití: 1:1. V oslabení:
0:0. Diváků: 2 046.

VIKTOR HLOBIL – VHK Vsetín:

Jestřáby vedly za mečbolem zkušenosti
minuty. Pak se k puku dostal Michal
Černý a Venkrbcovu střelu dorazil do
brány – 1:1. A jen o dvě a půl minuty
později už Jestřábi vedli. Opět u toho
byl již čtyřicetiletý prostějovský
forvard, po jehož ráně mohli nejen
asistující David Šebek a Juraj Jurík,
ale i další hostující hráči slavit první
využitou přesilovku – 1:2.
Tímto ale brzká přestřelka zdaleka
neskončila. Ještě než se ale Vsetínu
podařilo srovnat a později i otočit,
došlo i na kuriózní moment. Kevin
Rozum měl problém s výstrojí
a přijel ke střídačce, do brány tak
na několik okamžiků musel Lukáš
Vydržel. A připsal si i první úspěšný
zásah v letošním play off, také jeho
zásluhou jsou Jestřábi tak blízko
finále.
Ke gólu na 2:2 pomohli Vsetínu
hosté svou nedisciplinovaností. Jen
dvaadvacet sekund po sobě putovali na trestnou lavici Robin Malý
s Robertem Jedličkou a domácí hráči
nabídkou nepohrdli. Kombinaci na
jeden dotek zakončil Daniel Vaněk
a také on se ještě před začátkem
desáté minuty stal dvojnásobným
střelcem večera.

2:0

Kubáň (16. Chvostek) - Gajda, Ovšák, Čintala, Krutil,
Slovák, Podešva, Kopún – J. Sluštík, O. Sluštík, Gogolka
– Samiec, Stránský, Richter – Mamula, Mach. Trenér:
Radim Nečas

1

Zá ě zápasu
á
b l hhodně
d ě rozkk
Závěr
již byl
ouskovaný, na skóre to ale žádný
vliv nemělo. Nejprve si hosté
vyzkoušeli výhodu čtyři na tři,
a poté i téměř minutu pět na tři,
avšak ani s oddechovým časem
nic kloudného nevymysleli, chvíli poté si přesilovku o dva
hráče zahráli i domácí. Taktéž
neúspěšně, když největší šanci
měl ještě v oslabení Duba, jenž

KONEČNÝ STAV SERIE 3:2

0:1

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

Dva tisíce lidí viděly hladkou výhru Jestřábů 5
„Vsetín hrál hokej, měl tam šance, zatímco Frýdek-Místek jen čekal, vyhazoval
a s hokejem to nemělo nic společného. Myslím si, že začátek byl hodně vyrovnaný, přelévalo se to na jednu i druhou stranu. Pak jsme převzali iniciativu,
byli jsme lepší, přehrávali jsme je, měli jsme ale problémy překonat Plška, který
dobře chytal v bráně Vsetína. Jakmile jsme na počátku třetí třetiny odskočili na
rozdíl čtyř gólů, tak už se to jen dohrávalo.“

HC FRÝDEK MÍSTEK

Rozum

dostali od Havířova dvakrát desítku,
to jsme nechtěli. Semkli jsme se
a nezklamali jsme,“ cenil si.
Příliš ho nemrzelo ani to, že k postupu dál v jednu chvíli daleko nebylo,
prakticky chybělo jen dvacet minut.
„Říkali jsme si, že by to mohlo vyjít,
pan Zachar to stáhl na dvě lajny a my
jsme už neměli sílu. Hned ve třicáté
sekundě gól na 3:3 a už jsme to jen dohrávali. Kluci byli unaveni, ale já jsem
spokojen, co jsme s tímto mančaftem
ve čtrnácti patnácti lidech dokázali,“
usmíval se při loučení se sezónou
Milan Ovšák.

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Sestava lhK jestřábi

poděkoval spoluhráčům kapitán Frýdku-Místku Milan Ovšák
„Spokojeni jsme. Odehráli jsme dobrý
i poslední zápas, škoda jen, že ke konci
jsme udělali hrubku a dostali třetí gól,
který de factop rozhodl. Nicméně smekám před klukama, kteří chodí do práce a teprve poté trénují. Proti profíkům
se vytáhli, klobouk dolů. Jako kapitán
jim děkuji za super sezonu,“ neskrýval
po skončení středečního čtvrtfinálového duelu s číslem pět kladné dojmy
Milan Ovšák.
Šestatřicetiletý zkušený obránce strávil
dlouhé roky v Sareze Ostravě a nynější Porubě, mimo to oblékal i dresy
Kadaně, Orlové a naposledy Valašské-

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

Branky a nahrávky: 8. Jedlička (J. Jurík, Černý), 18. Duba (Knesl), 58. Duba
(Kučera, Knesl), 59. Šebek (Duba, Kolibár) – 22. O. Sluštík (Samiec) Rozhodčí:
neuvedeno. Vyloučení: 5:6, Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 1653.

„Smekám před klukama, proti profíkům se vytáhli,“
Prostějov/jim - Se ctí a se vztyčenou hlavou se rozloučili s letošní hokejovou sezonou hokejisté
Frýdku-Místku. Ve čtvrtfinále
proti vysoce favorizovanému Prostějovu nepůsobili, až na první
zápas a poslední čtvrtinu čtvrtého utkání, odevzdaným dojmem
a vítěze základní části potrápili
mnohem víc, než se všeobecně očekávalo. Není tak divu, že kapitán
Slezanů Milan Ovšák mohl být
i navzdory vyřazení spokojen,
a na ročník 2013/2014 bude vzpomínat jen pozitivně.

Jedlička, Kolibár
Knesl

Sestava VHK VSETÍN:
Plšek – Hurtík, L. Vrba, Žák, F. Vrba, Hryciow, Tichý, Farda –
Tesařík, Kajaba, Vaněk, Ambruz, Hruška, Ševčík, Mikšovský,
Zúbek, Podešva, Vítek, Kývala, Báchor, Pokorný. Trenéři: Jiří
Weintritt a Viktor Hlobil.
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Branky a nahrávky: 1. Vaněk (Ambruz), 9. Vaněk (Kajaba, L.), 16. Kajaba (Vaněk), 51. Mikšovský (Hryciow) – 5. Černý (Venkrbec), 7. Černý (Šebek, Jurík J.), 22. Kučera (Duba, Indra),
28. Černý (Švaříček, Duba), 54. Duba (Černý, Luňák). Rozhodčí: Fiala, Kubičík – Bojda, Mikler. Vyloučení: 8:12. Využití: 3:2. V oslabení: 0:0. Diváků: 2 880..

SESTAVA VHK VSETÍN:
Plšek (28. Hromada) – Hurtík, L. Vrba, F. Vrba, Tichý, Žák, Hryciow,
Farda, Báchor – Kajaba, Vaněk, Ambruz – Zúbek, Ševčík, Hruška
– Mikšovský, Podešva, Vítek – Tesařík, Daněk, Kývala. Trenéři: Jiří
Weintritt a Viktor Hlobil.

Sestava lhK jestřábi
Rozum (8.-9. Vydržel)
Polák, Malý,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Kolibár, Jedlička,
Nedbálek

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

Basketbal

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. března 2014

Basketbalisté Prostějova si upevňují pozici na druhém místě tabulky

98 ARIETE PROSTĚJOV
67 USK PRAHA

ČTYŘI DOMÁCÍ ZÁPASY S PŘÍCHUTÍ PLAY-OFF

poločas: 53:36
čtvrtiny: 34:20, 19:16, 28:15, 17:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

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

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

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

Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Komprs.
Diváci: 600

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
Bohaačík Jaroom
míír
Paandul
nddulla Du
Dušaan
Koho
hoout Ond
ndřřej
řej
Slezzákk Pavveell
Maarkoo Roma
maan

15
15
11
11
111
100

Prráš
Práš
ášilil Jar
ášil
aros
osslaav
Krraattoc
ochv
hvvílíl Jann
Švrd
rddlílík Kaami
mil

Neča
Neč
Ne
čas Raadek
čas
Bratčeenk
n oovv Vojtě
ojjtě
těch

9
8
6

Čtyři soupeře s medailovými ambicemi přivítají
v nejbližších týdnech na své palubovce basketbalisté Ariete Prostějov. Svěřenci trenéra Cholevy postupně nastoupí proti Pardubicím, Děčínu, Opavě
a Nymburku. Vesměs půjde o protivníky, na které
můžou Orli narazit ve vyřazovací části soutěže.
Proto budou mít duely příchuť play-off... A vy byste
u toho neměli chybět!

Polášek Rudolf

2

4
3 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body USK Praha:

„První tři týmy jsou seřazené na
třetím až pátém místě. Nymburk
v lize ještě neprohrál. Budou to
těžké zápasy,“ uznává trenér
Prostějova Zbyněk Choleva,
který souhlasí, že duely budou
mít velký náboj. „V poslední
čtvrtině základní části se hraje

o hodně. O postavení v tabulce
před začátkem play-off a také
o posílení sebevědomí před začátkem rozhodující fáze sezony.
Chceme být doma maximálně
úspěšní, aby si soupeři pamatovali, že se v naší hale nevyhrává,“ nastínil jasný cíl Choleva.
Probíhající ročník Mattoni
NBL je nebývale vyrovnaný

a většina mužstev se snaží udělat z domácí haly nedobytnou
pevnost. Zatím se to daří také
basketbalistům Prostějova,
kteří před vlastními fanoušky
prohráli jediné utkání. „Doma
hrajeme opravdu dobře. Tedy
doposud tomu tak bylo...(úsměv)
Víc si dovolíme, cítíme se na
vlastní palubovce silní. O tuto
psychickou pohodu bychom
nechtěli přijít, i když nás čeká
náročný program,“ přeje si kouč
Orlů.
Také samotní basketbalisté si
uvědomují, že právě důvěrně
známé prostředí může rozhodovat o úspěchu ve vyřazovací
části. Proto je důležité udržet
si průběžné druhé místo a díky
tomu také výhodu domácí palu-

Kvarteto ambiciózních. Prostějovští basketbalisté nastoupí v
nejbližším programu hned proti čtveřici možných kandidátů na soupeře pro Play-off.
Foto: Milan Fojt
bovky v případném rozhodujícím utkání ve čtvrtfinálové a semifinálové sérii. „Vzpomínáme
na loňský rok, kdy jsme o postu-

pu pokaždé rozhodovali doma.
Něco podobného bychom chtěli
zopakovat,“ shodující se hráči
Prostějova.…

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

80 NH OSTRAVA
96 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 46:49
čtvrtiny: 22:22, 24:27, 20:22, 14:25
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

28/13:35/22
11:10
22/21:31/22
19:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:13
24:22
6:5
14:11

Vysokou výhru Ariete nad USK Praha dirigoval Slezák
„Našeho Feštra si dal k snídani, obědu i večeři
a úplně ho zničil...,“ posteskl si kouč hostů

Prostějov/lv
Ariete
Prostějov zahájilo sérii
středečních domácích zápasů
utkáním s týmem z dolní poloviny tabulky USK Praha.
Celek, který v posledních
zápasech dokázal překvapit
a porazit i takové celky, jako
Pardubice a Děčín, neměl
v utkání pětatřicátého kola
Mattoni NBL šanci. Orli
pozorně bránili, proměňovali
otevřené střely a skvěle kombinovali. V poločase tak vedli
téměř dvacetibodovým nás-

kokem 53:36. Hranici stovky
sice nepřekonali, po vítězství
98:67 se přesto mohli radovat. Ariete táhnul především
Pavel Slezák, autor třiceti
bodů.
Prostějovský celek vstoupil do
zápasu o něco lépe než hosté
a rychle se ujal mírného vedení. Z prvních sedmnácti
bodů si na své konto rovných
třináct připsal Slezák a díky
jeho příspěvku vedli hráči Ariete 17:11.
Hosté pak sice snížili na rozdíl jediného bodu, následující
trojka Bohačíka ale odstartovala prostějovskou sérii 12:0,
díky které po první čtvrtině
vysokoškoláci ztráceli čtrnáct
bodů (34:20).

Basketbalisté USK Praha
se ještě jednou zvedli a po
střelách Vocetky se přiblížili
na pět bodů. Kouč Zbyněk
Choleva zastavil tento nápor
oddechovým časem a po něm
jeho svěřenci udeřili. Série
16:0 znamenala jednadvacetibodové vedení 52:31 a následné poločasové skóre 53:36.
Soustředěný výkon Orlů na
protivníka platil také ve třetí
části duelu. Vedení postupně
narůstalo a v závěru díky sérii
9:0 Orli získali třicetibodový
náskok 81:51. Na rozdílu
se téměř nic nezměnilo ani
v poslední desetiminutovce.
Stobodová hranice těsně odolala, to ale byl jediný úspěch
hráčů USK Praha.

Ostrava/lv - Nesmírně náročné
utkání zvládli v sobotním
podvečeru basketbalisté Ariete Prostějov, kteří v rácmi
šestatřicátého kola Mattoni
NBL hostovali na půdě Ostravy. Nová huť byla těžkým
soupeřem a držela se ve hře
přes třicet minut. Nakonec se
ale i tak z vítězství v poměru
96:80 radovali Orli.
V ostravském Tatranu se od
začátku oba soupeři přetahovali
ve vedení. Na konci páté minuty
Alič zařídil domácím těsné vedení

10:9, další okamžiky ale patřily
hostující sestavě. Sérii sedmi bodů
v řadě otočili na 20:14 ve svůj
prospěch, náskok ale neudrželi.
Ostravský Dedek trefil dvě trojky
a v poslední sekundě vyrovnal na
22:22 Ruach z trestných hodů.
Téměř totožný obrázek nabídla
druhá čtvrtina. Nová huť byla
nepříjemná v obraně a jako obvykle se snažila bodovat z dlouhé
vzdálenosti. Rozdíl mezi soupeři
nepřesáhl pět bodů, přesto více času
ve vedení strávili Orli. V samotném
závěru poločasu získali minimální
náskok a do kabiny odcházeli za
příznivého stavu - 46:49.
Ve velkém nasazení pokračovaly
oba týmy i ve druhé půli. Ve 26.
minutě Zbránek trojkou vyrovnal
na 57:57, následujících pět bodů

Bohačíka přinesly opět drobný
náskok Hanákům. V poslední
minutě čtvrtiny se po technické
chybě vyfauloval ostravský
Willman a jeho přestupek hosté
potrestali odskočením na osm
bodů (63:71). Exprostějovský
Jurečka však téměř se sirénou
trojkou snížil a zajistil Nové huti
naději na příznivý výsledek –
66:71.
Na začátku poslední části Orli
přitlačili v útoku a po dalekonosné střele Bratčenkova poprvé
v utkání odskočili na dvouciferný
rozdíl - 66:76. Ostrava se nevzdala
a ještě se přiblížila na šest bodů.
Po následující trojce Marka už ale
neměla nárok a svěřenci kouče
Cholevy dovedli utkání vcelku
v poklidu do vítězného konce.

Rozhodčí: Vondráček, Matějek, Kapaňa.
Diváci: 300

Sestava a body nh ostrava:
Zbránek F. 26, Alič A. 16, Jurečka L. 11, Číž A. 9, Dedek J. a Pelikán R. 6,
Willman J. 4, Ruach T. 2, Stehlík J. 0

Sestava a body Prostějova:
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0 Trenér: Zbyněkk Choleva

koše Mattoni nbl v číslech:
35. kolo: Děčín - Kolín 86:64 (25:23, 55:35, 67:49). Nejvíce bodů: Jiříček 17,
Bosák 15, Stria 13, Vyoral 12, J. Houška 11 - Field 12, Ladislav Horák 10, Machač a Zuzák po 8. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Galajda. Fauly: 19:28. Trestné
hody: 35/27 - 12/5. Trojky: 7:7 * Opava - Ostrava 85:76 (14:16, 36:39, 65:54).
Nejvíce bodů: Gniadek 19, Blažek 17, Šiřina 14, Dokoupil a Dukanovič po 10
- Willman 26, Číž 15, Jurečka a Ruach po 10. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Nejezchleb. Fauly: 24:27. Trestné hody: 29/20 - 28/20. Trojky: 7:8 * Prostějov - USK
Praha 98:67 (34:20, 53:36, 81:51). Nejvíce bodů: Slezák 30, J. Bohačík 14, Švrdlík 13, Kohout a Pandula po 10 - Chán 14, Křivánek 13, Vocetka 12. Rozhodčí:
Hruša, Kapl, Holubek. Fauly: 21:19. Trestné hody: 16/14 - 13/10. Trojky: 6:5 *
Ústí nad Labem - Svitavy 79:74 (18:9, 40:37, 61:52). Nejvíce bodů: K. Mitchell
32, Bowden 12, Steffeck 12 - Jelínek 17, Kornowski 15, Macela 14, O. Peterka
11. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Jeřáb. Fauly: 20:23. Trestné hody: 23/14 - 16/12.
Trojky: 7:6 * Jindřichův Hradec - Pardubice 91:84 (14:21, 33:45, 64:63). Nejvíce bodů: Tracey 30, Hall a Vošlajer po 18, Laroche 13 - Nelson 15, Muirhead a
Peterka po 13, Sanders 12, Kotas 11. Rozhodčí: Lukeš, Kučerová, Blahout. Fauly: 20:24. Trestné hody: 26/20 - 19/14. Trojky: 3:4.
36. kolo: Svitavy - USK Praha 70:69 (16:21, 32:36, 42:55). Nejvíce bodů: Kornowski 20, Macela a Teplý po 17 - Votroubek 19, Feštr a Chán po 14. Rozhodčí:
Paulík, Znamínko, Heinrich. Fauly: 20:18. Trestné hody: 20/15 - 14/7. Trojky:
7:8.* Ostrava - Prostějov 80:96 (22:22, 46:49, 66:71) Nejvíce bodů: Zbránek
26, Alič 16, Jurečka 11 - Švrdlík 18, J. Bohačík a Slezák po 17, Bratčenkov 14,
Pandula 10. Rozhodčí: Vondráček, Matějek, Kapaňa. Fauly: 24:22. Trestné
hody: 22/21 - 31/22. Trojky: 11:10 * Pardubice - Opava 74:70 (21:19, 40:39,
56:55) Nejvíce bodů: Muirhead 15, Peterka, Čarnecký a Pospíšil po 10 - Blažek
15, Sokolovský 14, Gniadek 11. Rozhodčí: Kučera, Kurz, Nejezchleb. Fauly:
20:25. Trestné hody: 25/16 - 16/13. Trojky: 8:11 * Ústí nad Labem - MMCITÉ
Brno výsledek skončil po uzávěrce této strany * Lions Jindřichův Hradec Farfallino Kolín hraje se dnes, tj. v pondělí 10. března.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 36. kole


Tým

Z
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P

Skore

Úspěšnost

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

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

17
34
34
35
34
34
33
33
34
33
34
35

17
26
22
21
20
20
15
13
11
10
10
10

0
8
12
14
14
14
18
20
23
23
24
25

1543:1025
2828:2453
2797:2537
2892:2717
2738:2605
2682:2739
2704:2668
2543:2690
2602:2848
2510:2852
2586:2989
2585:2886

100,0
76,5
64,7
60,0
58,8
58,8
45,5
39,4
32,4
30,3
29,4
28,6

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL

37. kolo, středa 12. března 2014, 18:00 hodin:
Opava - Kolín, Prostějov - Pardubice, Svitavy - Ostrava (11.3.,
16:30), Brno - USK Praha (18:30), Jindřichův Hradec - Děčín (19:00)
38. kolo, sobota 15. března 2014, 18:00 hodin:
Ostrava - Brno (17:30), USK Praha - Ústí nad Labem (14.3., 18:00),
Kolín - Prostějov (17:45), Děčín - Opava, Pardubice - Svitavy.

www.vecernikpv.cz

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
Pochopitelně jsem rád za vítězství. Stejně
mě těší i způsob, jakým jsme na něj dosáhli.
Hráli jsme s chutí, v průběhu utkání byla jediná slabší pasáž, jinak se nám dařilo soupeře
přehrávat. Dokázalai jsme hrát tajé rychle
a tomu odpovídal velký počet pohledných
kombinací. Soupeři chyběl ústřední střelec Mareš a také Šotnar. Druhý rozehrávač Feštr na všechno nestačil. Snažili jsme se držet tempo a
kvůli tomu často střídali. To se vyplatilo.“
Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
„Měli jsme v utkání hned několik problémů.
Tím hlavním byl Pavel Slezák, který si našeho
Feštra dal k snídani, obědu i večeři a úplně ho
zničil... Zkoušeli jsme v obraně několik variant,
ani jedna dlouhodobě nezabrala. K tomu jsme se dopustili velkého počtu ztrát. Sami jsme umožnili Prostějovu, aby se dostával do
rychlých protiútoků. Byl to velmi těžký zápas a náš tým v něm nepodal dostatečně dobrý výkon ani na jedné polovině.“

Nová huť odpadla v poslední čtvrtině, Orli vezou výhru
Očima trenérů

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Brzy se nám vyfauloval Willman, což je pro
nás v současné době klíčový hráč. To se pod konečný výsledek podepsalo. Především v poslední čtvrtině dali hráči Prostějova důležité body
v rozhodujících situacích a vypracovali si klíčový náskok. V závěru jsme už rezignovali, což se projevilo ve skóre.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Výhru jsme doslova vydřeli... Zpočátku
jsme některé herní situace řešili špatně a Ostrava toho využila a dala několik trojek. Po
pauze se výkon po několika změnách zlepšil. Do hry jsme dali více energie než soupeř
a v závěru se zdálo, že Nové huti trošku došly síly. Bodový rozdíl
je možná až nespravedlivý, ale sedmatřicet minut jsme vedli a už
proto je výhra zasloužená.“

Exkluzivní interview s pivotmanem Ariete Prostějov

„S Nymburkem můžeme hrát vyrovnanou partii,“

věří Švrdlík

Prostějov - Osmnácti body se na vítězství
prostějovských Orlů v Ostravě podílel reprezentační
pivot Kamil Švrdlík. Také jeho zásluhou zvýšili basketbalisté Prostějova v tabulce svůj náskok na Opavu už
na čtyři výhry a směřují k druhému místu po dlouhodobé
části. „Je to cíl, ke kterému se blížíme,“ pochvaloval si
po posledním vítězném střetnutí v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Kamil Švrdlík.
Ladislav Valný
V poslední čtvrtině základní části se na basketbalových
palubovkách
přiostřuje. Začínáte si uvědomovat, že se blíží play off?
„Vyřazovací část je ještě docela
daleko, ale asi máte pravdu. Přece jenom se to blíží a každý chce
být na play off připravený.“

Jak se vám z tohoto pohledu líbilo dlouho vyrovnané utkání proti Ostravě?
„Čekali jsme, že to bude těžký zápas. Domácí hráli dobře,
přesto jsme dokázali uspět.
Ověřili jsme si, že umíme
zvládnout i vyrovnané duely. Rozhodně nám toto utkání
dalo víc, než třeba to předchá-

Foto: www.orliprostejov.cz

zející proti USK. Každý potřebuje hrát těžké zápasy, aby se
zlepšoval.“
Doma vás v příštích
týdnech prověří týmy
z horní poloviny tabulky. Jak
se na ně těšíte?
„Když je zvládneme, bude to
dobré...(úsměv) Máme možnost pohlídat si sami druhou
příčku. A pochopitelně chceme
být úspěšní. Třeba proti Děčínu, kterému máme po posledním docela vyhroceném souboji, co vracet!“

V závěru března přivítáte neporažený Nymburk...
„A těšíme se na to. Myslím si, že
můžeme hrát vyrovnanou partii.
Věřím, že se to v tomto zápase
potvrdí.“
Máte spočítáno, kolik zápasů potřebujete vyhrát
na udržení druhého místa?
„O tom nějak příliš nepřemýšlíme. Víme, že záleží na tom, jaké
výkony budeme podávat. Když
budeme hrát dobře, nemusíme
nic počítat.“

Sport
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Prostějov hrál proti posílenému Brnu i rozhodčím...

Brno, Prostějov/jim - Nic jednoduchého nečeká prostějovské
házenkáře ve zbytku jarní části
druhé ligy. Proti rezervě Brna
utrpěli již třetí porážku v řadě
a nebýt domácí výhry nad Juliánovem, jen krůček by je dělil od poslední pozice v tabulce. Ani s jedenácti body z patnácti střetnutí si
ale nemohou příliš vyskakovat
a místo ataku na celky z horní
poloviny to vypadá i vzhledem
k velké vyrovnanosti dolní šestky
v přímý boj o záchranu soutěže.
„Tato porážka mě hodně mrzí, body
byly velmi blízko. Stalo se, co jsem
očekával, domácí nastoupili se třemi hráči z ‚áčka‘, protože extraliga
měla volno. Kluci mě ale příjemně
překvapili vůlí porvat se o výsledek
a nechali na hřišti duši. K bodům
to ale bohužel nevedlo,“ mísily se
dojmy v prostějovském kouči Aloisi
Juríkovi.
Hostům nevyšel hned úvod střetnutí. Rezerva extraligového celku

potřebuje body jako sůl a velký krok
k nim učinila již v první půli. Po
čtvrthodině hry totiž vedli Brňané
o čtyři góly, když celkem jedenáctkrát dokázali překonat prostějovskou obranu.
„Nezachytili jsme úvod a propadali
jsme v obraně 1-5. Nasadil jsem
tedy osobku na jejich nejlepšího hráče Musila a deficit jsme smazali. Po
poločase to bylo o jeden gól a celou
druhou půli jsme se tahali. Obrovská škoda závěru, v sedmapadesáté
minutě jsme drželi stav 28:28, ale
poslední minuty jsme prohráli 1:3,“
stručně přiblížil dění na palubovce.
Nakonec tak podle něj rozhodly
zkušenosti starších hráčů, bylo totiž
potřeba hrát trpělivě a se střelbou
nepospíchat, což se ale Prostějovu
nedařilo. „Naše obrana přitom na
soupeře platila, mnohokrát šli domácí do pasivity. Jenže nejslabším článkem na hřišti byli dva páni v černém,
kteří je vždy drželi až do okamžiku,
než dali branku. Bylo jasné, že Brno

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 15. kola: Telnice – Juliánov nehlášeno, Olomouc – Ivančice
25:21, Brno „B“ – Prostějov 31:29, Maloměřice – Kuřim 28:34, Sokolnice – Kostelec na Hané 31:30, Hustopeče – Velké Meziříčí 23:29.

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
Velké Meziříčí
Maloměřice
Ivančice
Kuřim
Prostějov
Juliánov
Sokolnice
Brno „B“
Telnice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14

V
12
8
10
9
9
8
5
5
4
4
3
3

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

P
0
3
5
5
5
5
9
9
9
10
10
10

S
444:361
391:360
441:419
417:391
417:393
394:366
444:449
398:426
361:393
434:469
383:440
368:425

B
27
20
20
19
19
18
11
11
9
9
8
7

KAM NA házenou?
16. kolo, sobota 15. břězna: Prostějov – Hustopeče (15.00),
Kuřim – Brno „B“ (17.00), Velké Meziříčí – Olomouc (17.00),
Ivančice – Sokolnice (17.00), Kostelec na Hané – Telnice (neděle
16.3., 10.30), Juliánov – Maloměřice (neděle 16.3., 18.00).

nutně potřebuje dva body a jejich
pískání bylo podivné. Dokazuje to
poměr sedmiček i dvouminutových
trestů, vyloučení Michala Juríka
v závěru viděli jen oni,“ obul se lodivod Sokola II Prostějov nezvykle
razantně do dvojice arbitrů.
Celkově tak podle něj rozhodl
první poločas, který měl Prostějov
o jeden dva góly vyhrát a ne těsně
ztratit. Rozhodčí totiž sice mohou pomoci, branky ale musí dát
přímo hráči. Radost měl naopak
z týmovějšího výkonu než proti
Maloměřicím. „Kozlovský splnil
roli střelce, je ale pravda, že obrana nula šest více vyhovuje ostrým
střelcům z dálky. Kosinovi se sice
v útoku nedařilo a měl bilanci 11/4,
ale prohra není jen jeho vina. Ještě
chvíli potrvá, než se mu vrátí taková přesnost zakončení jako před
zraněním,“ sdělil.
Aloisi Juríkovi chyběla při cestě
do moravské metropole vedle Valacha s Jurou i jednička mezi třemi

(17:16)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:2. Vyloučení: 1:4. Sedmičky:
4/1:2/1. Diváků: 23. Pětiminutovky: 3:2, 7:4, 11:7, 14:11, 15:12,
17:16, 18:18, 22:21, 25:23, 25:24, 28:27, 31:29.

Sestava Prostějova:
Zacpal, Micka – Kozlovský 9, Juráček, M. Jurík 1, T. Jurík, Chytil, Jurečka 5, Ordelt, Procházka 3, Šestořád 2, Gazdík 5, Mikulka, Kosina 4.
Trenér: Alois Jurík.

V dalším kole hostí prostějovští házenkáři v sobotu od 15.00
hodin doma zkušené Hustopeče
a přáním kouče hanáckého výběru je bodovat. „Musíme se
dostat z této deky. Kuřim dokázala
vyhrát v Maloměřicích a tabulka
se nebezpečně vyrovnává,“ sdělil
s tím, že se zatím stále bude muset obejít bez pivota Michala Jury.
Ten již sice sundal sádru, musí ale
ještě rehabilitovat a o návratu na
palubovku rozhodne až návštěva
u doktora Macháčka..

Kouči Kostelce odebrali registračku

Telnice, Prostějov/jim – Nejde to
a nejde. Kostelečtí házenkáři se
stále nemohou rozpomenout na
podzimní úspěšnou sérii a již potřetí v řadě prohráli, takže za celé
jaro ukořistili jediný bod. V Telnici, kde hrají své zápasy Sokolnice,
se tým Zdeňka Čtvrtníčka opět
nevyvaroval velkých chyb v obraně, hráči navíc mohou být rádi, že
zákroky domácích neodnesli vážnějšími úrazy.
„Tak špatnou dvojici rozhodčích
jsem neviděl za čtyřicet let a vyloučil bych je z házenkářského svazu.
Jednoznačně nás poškodili, vůbec
nereagovali na likvidační fauly na
naše hráče, jako jsou útoky na ohryzek, prsty v očích. Dali sice jednu
červenou, ale předtím tak byly čtyři takové zákroky a poté další tři.
S takovou surovostí se nesmířím,“
rozohnil se kostelecký trenér.
Červené karty s odebráním registračního průkazu ale padly hned dvě,
tu druhou obdržel právě Čtvrtníček.
„Bez vulgarit jsem jim řekl, že si na

31:30

TJ Sokol Sokolnice
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK

(18:15)

Rozhodčí: Douda – Směja. ŽK: 4:3. Vyloučení: 5:4. ČK: S. Mrkvica
(S), Čtvrtníček (K). Sedmičky: 2/2:3/1. Diváků: 48. Pětiminutovky:
3:2, 5:5, 7:9, 12:10, 15:13, 18:15, 20:17, 22:21, 24:23, 26:24, 29:27, 31:30.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, P. Navrátil – P. Knébl 2, Smékal 11, L. Chalupecký, Prášil 3,
Vymětal 6, Zapletal 3, M. Grepl 4, J. Grepl, R. Navrátil 1, Hochvald.
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

ně budu stěžovat. To podle mě není
vyhrožování, ale oznámení. Přijde
mi to celkem směšné a znamená to,
že nebudu moci koučovat z lavičky,
ale z hlediště,“ hořce se usmíval.
Hlavní důvod porážky o jedinou
branku ale přece jen viděl jinde.
A sice ve špatné hře obrany i nedohrávaných přechodech do útoku.
„Stejně jako před týdnem, i tady
šlo jednoznačně vyhrát. Někteří
jako Pavel Knébl, Prášil či Smékal
zahráli nadstandardně, neubránili
jsme ale útoky a za stavu 25:25
odevzdáme soupeři při rychlém
brejku balon a okamžitě inkasu-

jeme,“ poukázal na fatální chyby.
Ty pramení zejména z toho, že se
na tréninky schází pouze hrstka
hráčů. A podzimní kouzlo defenzívy vyprchalo. „Při tak malém
počtu hráčů by to nenatrénoval
ani kouč Kielu. Bohužel házená je
umírající sport a válcuje nás florbal
či volejbal. Snažím se připravit kluky co nejlépe, ale když pak vidím,
že to neprodají v zápase, tak mám
zkaženou neděli,“ posteskl si Čtvrtníček. Nyní čeká na jeho tým poslední Telnice, zápas se v Kostelci
odehraje v neděli od půl jedenácté
dopoledne.

Playmakeři se v závěru dočkali vítězství

Prostějov/mif - Uplynulý víkend
odehráli florbalisté Prostějova závěrečná utkání divize IV druhé florbalové ligy. Nejprve v sobotu hostili
na domácí palubovce rezervu brněnských „Buldoků“, aby v neděli
změřili síly s Gullivers Sokol Brno I.
Značně odlehčená sestava Prostějova zvítězila v sobotu 5:3, druhý
zápas bez další absence dopadl
jednoznačnou porážkou 0:12.
Od začátku sobotního duelu byli domácí daleko nebezpečnější, přesto
se na branku čekalo až do začátku

druhé třetiny. Kde v krátkém sledu
kapitán Playmakerů Zdeněk Fojt
poslal domácí do dvougólového
trháku. Hosté měli k přímému ohrožení daleko, a tak po většinu utkání
stříleli z dálky. Prostřední dějství
vyšlo domácím znamenitě, když
třetí gól přidal Bouda. Ve třetí třetině
Buldoci trochu šťastně snížili. Což je
nakoplo, ale Prostějov měl v sobotní
den velkého kapitána Zdeňka Fojta,
který se podílel na všech brankách
domácích. „Hráči soupeře hráli jako
prvoligoví a dnes by nám nepomoh-

li ani koně,“ ocenil vydařené utkání
Prostějova trenér hostů rezervního
týmu buldoků Pavel Muller. „Koncentrovanou hrou, dodržováním
taktiky a konečně úspěšnou střelbou
na bránu, jsme dotáhli zápas k vítězství,“ uzavřel dobrý zápas trenér
Kubíček.
V neděli pak chyběl Playmakerům
i Milan Fojt, jehož v předchozím
utkání vyprovodila pro kolaps záchranná služba. Do sestavy se vrátil
místo něj Kováč, ovšem na Gullivery
domácí zejména díky úvodu neměli.

svalovým zraněním na marodku
i Filip Drešr. Naopak zpět ve hře
byl velezkušený Jaromír Rus.
„Bylo to otevřenější než s Litovlí,
oba týmy dvakrát inkasovaly ještě
jsme my i oni měli několik dobrých
šancí. Chvílemi jsme se nemohli
vymanit z mrtvého bodu a chybami jsme pro soupeře připravovali
šance, pro trenéra to tedy nebylo
tak dobré utkání jako před týdnem,“ hodnotil konický trenér.
To z jeho kolegy Petra Navrátila
byla cítit větší spokojenost, hráči
si totiž dokázali, že mohou hrát
i s mužstvem z vyšší soutěže.
„Kluci mě překvapili. Máme po
soustředění, kde převážně v kopcích
naběhali přes šedesát kilometrů, ale
herně i výsledkově jsem spokojen.
Také už vím, kde kdo může hrát,“
těšilo klenovického kouče.
Ani on nemohl složit nejsilnější
sestavu, kvůli práci mu chyběl
Marek Liška, zranění vyřadilo
Rozehnala. Do Konice tak dora-

zil jen se třinácti hráči, kteří navíc
museli čelit svému kmenovému
brankáři.
„Míra Rec se chtěl předvést a měl
tam krásné zákroky. Kluci ho znají,
tak to bylo trochu vyhecované, při
druhém gólu dostal jesle. Chytal ale
slušně a na krajský přebor by mohl
mít. Celkově má Konice zkušenou
obranu a šikovné dorostence,“
povšiml si Navrátil.
Radost měl ale zejména z vlastních hráčů, mezi nimi ho nejvíce
potěšila zimní akvizice Matěj
Hatle. „Byl vynikající, držel střed
zálohy a byl u všeho,“ chválil hostující lodivod.
V tomto týdnu čeká na Konici
hned dvojice prověrek. Nejprve to
ve středu bude starší dorost 1.SK
Prostějov, v sobotu pak dojde na
generálku jarní části krajského
přeboru. Tu pravděpodobně obstará duel s Hvozdem. I Klenovičtí
se utkají s „devatenáctkou“ 1.SK,
ale až o víkendu.

FbC Playmakers Prostějov
Retro Brno Bulldogs B

5:3

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

Branky Prostějova: : 22. Fojt Z
(Fojt M), 22. Fojt Z (Bouda), 39.
Bouda (Fojt Z), 54. Fojt Z (TS),
60. Čmela (Fojt Z). Rozhodčí:
Waliczko a Svrček. Vyloučení: 1:0.
Využití: 0:0. Diváků: 19.
Sestava Prostějova:

Panák - Žák, Liška, Fojt M., Fojt
Z., Bouda - Ťuik, Hloch J., Čmela,
Pekař, Hloch K. Trenér: Pavel
Kubíček.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

31:29

Handball KP Brno „B“
TJ Sokol II Prostějov

tyčemi Hrubý, jako dvojka tak
s mužstvem cestoval velice zkušený Zdeněk Micka a na pozici jedničky se posunul Michal Zacpal.
„Při skládání sestavy to nebylo nijak růžové, kvůli práci a nemocem
nás v týdnu trénovala jen hrstka
a některé jsem viděl až před zápasem, což se také projevilo. Michal
ale Jirku naprosto zastoupil, chytil hned tři sedmičky a držel nás
nad vodou,“ potěšilo Juríka, že se
může spolehnout na vyrovnanou
dvojici gólmanů.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

FbC Playmakers Prostějov
Gullivers Sokol Brno I

0:12

(0:6 - 0:2 - 0:4)

Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváků: 15.
Sestava Prostějova:

Panák - Žák, Liška, Kováč., Fojt
Z., Bouda - Ťuik, Hloch J., Čmela,
Pekař, Hloch K., Fojt M Trenér:
Pavel Kubíček.

Olomoucká Extraliga
Kolo
16
16
16
16
16
16

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Zlatá koule Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Miagi Mohelnice
Ajta Krajta Hrabůvka
Hanácká šipka Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Pitbulls Prostějov
Pánvičky Uničov

BD
8
7
5
14
10
7

BH
10
11
13
4
9
11

LD
20
20
19
31
25
17

LH
23
28
29
12
21
27

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 16. kole

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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
16 15 1 0 0 0
Miagi Mohelnice
16 12 0 0 0 4
Pitbulls Prostějov
15 10 1 0 2 2
Dobří bobři Olomouc
15 9 3 0 0 3
Zavadila o jedličku Čechovice 16 9 0 0 2 5
Vetřelci Prostějov
15 7 1 0 1 6
Pánvičky Uničov
16 6 1 0 2 7
Ajta Krajta Hrabůvka
16 5 1 0 1 9
Berini Ivanovice na Hané
15 4 1 0 1 9
Jiřina Black Bears Prostějov 16 4 0 0 0 12
Poslanci Bělkovice-Lašťany
16 1 2 0 1 12
Hanácká šipka Olomouc
16 1 0 0 1 14

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

Skóre
177:112
172:116
175:98
165:108
172:118
129:143
148:143
137:153
121:151
113:175
100:191
94:195

Legy Body
414:296 47
404:317 36
389:265 34
386:283 33
408:307 29
335:338 24
361:360 22
356:368 18
295:363 15
311:414 12
264:433 8
264:443 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
16
16
16
16
16
16

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

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

BD BH LD
10
9
24
8
10
20
6
12
19
4
14
10
neznámo v době uzávěrky
přeloženo na 15.3.2014

LH
20
23
28
30

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 16. kole

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

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

Kolo
16
16
16

Domácí
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané

Kol
16
16
15
16
16
16
16
16
15
15
16
15

V VP R PP P
14 0 0 1 1
14 0 0 0 2
13 0 0 0 2
11 1 0 1 3
10 0 0 0 6
9 0 0 0 7
6 1 0 0 9
5 1 0 0 10
3 1 0 1 10
3 0 0 0 12
2 0 0 1 12
0 0 0 0 15

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

Skóre
191:98
210:78
180:90
174:116
167:121
163:125
137:152
120:169
113:159
93:177
104:185
44:226

Legy Body
441:279 43
462:225 42
398:251 39
412:285 36
385:306 30
381:316 27
337:368 20
310:388 17
290:376 12
252:398
9
274:422
4
147:475
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
Pávi Bedihošt
U Žida Ivanovice na Hané
Soběsuky 49

BD
12
11
10

BH
6
7
8

LD
27
25
23

LH
19
23
24

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 16. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol V VP R PP P
14 10 0 0 0 4
14 9 0 0 0 5
14 9 0 0 0 5
13 7 0 0 2 4
14 6 1 0 0 7
13 4 0 0 0 9
14 1 1 0 0 12

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
141:111
144:108
135:117
120:116
120:133
105:129
101:152

Legy Body
332:271 30
337:272 27
328:296 27
292:287 23
293:323 20
269:305 12
259:356
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Duel Konice s Klenovicemi neměl vítěze Stadion patřil sto dvaceti krasobruslařům

Konice, Prostějov/jim - Podruhé
za sebou se v duelu Konice zrodil
nerozhodný výsledek. Na remízu
0:0 s Litovlí navázal výběr Romana Jedličky a Radka Řeháka
v sobotu proti Klenovicím, když
se s účastníkem I.A třídy rozešel
2:2. Všechny čtyři branky padly
hned v prvních pětačtyřiceti
minutách a obě mužstva si stihla
užít krátkého vedení.
Střetnutí mělo velice rychlý spád
a už v páté minutě se mezi střelce
zapsal hostující Richard Klimeš.
Domácí kontrovali o tři minuty
později zásluhou Tomáše Sedláčka
a na konci první půlhodiny skóre
obrátil Martin Kováč. Ani tento
stav ovšem nevydržel dlouho
a ještě před pauzou vyrovnal další
bývalý hráče Čechovic Martin Pytela. Hostující Šlézar ještě zpoza
šestnáctky nastřelil břevno a ve
druhém poločase klenovičtí orazítkovali i tyčku, do šancí se dostávali
rovněž domácí. Poměr branek se už
ale neměnil.
„Stále je to přípravný zápas
a výsledek pro nás není prvořadý.
Hrajeme s mladýma klukama a ti si
teprve zvykají. Soupeř hrál dobře,
má zkušenější hráče, dokázali jsme
ale na góly odpovědět,“ nacházel
na utkání pozitiva Radek Řehák,
jenž zatím stále není stoprocentně
fit a vše stále sledoval jen z lavičky.
Mimo hru zůstal na konické
straně i nemocný Patrik Sedláček
a zraněný Michal Drešr, po zhruba
pětadvaceti minutách přibyl se

2:2

Sokol Konice
TJ Sokol Klenovice na Hané

(2:2)

Branky Prostějova: 8. T. Sedláček, 30. Kováč – 5. Klimeš, 38. Pytela

Sestava Prostějova:
Sestava Konice: Rec – Václavský, Bílý, Rus, Růžička – Vogl, T. Sedláček, Kořenovský, F. Drešr – Kováč, Antl. Střídali: Burget, Jurník. Trenér: Roman Jedlička.

Sestava Klenovic:
Polák – Všianský, T. Cetkovský, Lakomý, Sigmund – Smékal, Hatle,
Šlézar, Pytela – Klimeš, Borovský. Střídali: Přikryl, Odložil. Trenér:
Petr Navrátil.

Kralice padly v přestřelce s Rousínovem

Vyškov, Prostějov/jim – Střelný prach nezvlhnul fotbalistům
Kralic na Hané ani v přípravě.
Přesvědčili se o tom i Rousínovští, jimž výběr Petra Gottwalda
nasázel hned tři branky. Naopak
bolestí kralického týmu byla na
podzim defenzivní práce a ukázalo se to i o víkendu, Rousínov
totiž dokázal vsítit ještě o jednu
branku více a na umělé trávě ve
Vyškově těsně zvítězil.

„Góly dávat umíme, bohužel jich
stále spoustu dostáváme. Na vině
jsou individuální chyby, jen v první
půli jsme dvakrát inkasovali ze standardek a ve druhé jsme si opět nepohlídali hráče. Byl to ale vyrovnaný
zápas a nepřehráli nás,“ hodnotil
vedoucí Kralic Václav Répal.
Větší radost mu udělal výkon
v první půli, kdy se hrálo zejména
na polovině soupeře a Rousínov se
kromě standardek dostal pouze ke

dvěma brejkům. Generálku na jaro
sehrají Kralice až v úterý 18. března
proti Lipové.

FC Kralice na Hané – TJ
FRAMOZ Rousínov 3:4 (2:2)
Branky Kralic: Lehký, Z. Petržela,
Cetkovský. Sestava Kralic: Krejčí
– Cetkovský, Martinka, Neoral, Cibulka – Vitásek, O. Petržela, Dostál,
Kopečný – Lehký, Z. Petržela. Střídal: Šín. Trenér: Petr Gottwald.

Prostějov/jim – V sobotu 8. března se na prostějovském ledě
uskutečnila Velká cena města
Prostějova v krasobruslení, jejíž
součástí byl i Přebor Olomouckého kraje. Soutěž se konala pod
záštitou Města Prostějova a Olomouckého kraje. Soutěžilo se
hned v jedenácti kategoriích.
„Nejmenší závodníci v kategorii
přípravka hned od brzkého rána
rozezněli zimní stadion hudbou
a předvedli, co se už do svých sedmi
let naučili na bruslích. Z našich
závodnic si nejlépe vedla Karolína
Stella Zímová, která obsadila šesté
místo, Zuzana Kubová byla desátá

a Emma Elena Mašková dvanáctá,“
započala hodnocení závodu hlavní
trenérka oddílu KRASO – bruslení
Prostějov Monika Tanečková. A jak
dodala, výše zmíněná prostějovská
trojice se umístila na prvním až
třetím místě v Olomouckém kraji.
V průběhu celého dne se na ledě
vystřídalo na sto dvacet bruslařů,
Prostějov reprezentovalo patnáct
dětí a celý Olomoucký kraj dohromady osmadvacet závodníků.
„Ve starších kategoriích se nejlépe
dařilo Otu Vystavělovi, který mezi
nováčky zajel svou volnou jízdu
s nadšením a skončil jako třetí.
Z děvčat si skvěle vedla Tereza

Rabalová, v mladších žačkách obsadila celkově třetí a v kraji dokonce
první místo,“ těšilo Tanečkovou.
Dále se umístila například Anička
Vystavělová mezi nejmladšími
žačkami, třetí v kraji a celkově
čtrnáctá, Lenka Velská byla v kraji
hned za ní a osmnáctá celkově.
„I ostatní předvedli výborné výkony. Průběh závodu měl hladký
spád a organizaci nelze nic vytknout. Musím poděkovat Domovní
správě Prostějov za přípravu prostor
a hlavně ledu a všem rodičům, kteří
se podíleli na hladkém průběhu
Velké ceny Prostějova,“ pochvalovala si Tanečková.

Hlavní prostějovská trenérka také
podotkla, že současně s touto Velkou cenou se konalo Mistrovství
České republiky v krasobruslení,
kde Prostějov zastupovala tři
děvčata a vedly si nadmíru dobře.
„V kategorii žaček skončila Elisabeta Kořínková na výborném
5. místě a Veronika Hořicová na
devátém místě. Mezi nejmladšími
žačkami skončila jedenáctá. Gratulujeme,“ poblahopřála nadějným závodnicím.

Pivín i Čechovice si zastřílely, vyhrála i Lipová
Prostějovsko/jim, ol – Konec zimní
přestávky se stále více blíží a v zápasové přípravě nezahálí většina
regionálních fotbalových oddílů.
Například Haná Prostějov změřila síly s týmem čtvrté nejvyšší
rakouské soutěže a dokonce se
po brance Vargy ujala vedení.
Výsledkově lépe se vedlo hráčům
Lipové proti Kralicím „B“, Pivínu proti Vrahovicím i Čechovicím
ve velké přestřelce s Bělkovicemi.

TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol
Bělkovice-Lašťany 6:5 (1:3)
Branky Čechovic: Machynek 3,
Jahl 2, Vlach. Sestava Čechovic:
Piták – Vlach, Jano, Vinklárek,
Prášil (46. Mach) – Chmelík, Zacpal, Kolečkář, Matula – Machynek, Jahl. Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení Milana Nekudy:
„Velice nám schází zkušený hráč,
který by hru řídil, s ním by výkon
šel o třicet procent nahoru. Někdo
jako Nečas v Kralicích a Skopalík
v Určicích. Bohužel dostáváme
spoustu gólů a pět šest jich dáte jen
párkrát za sezonu. Projevuje se, že
hráči spolu nemluví. V přípravě
jsou s námi i Vlach s Machynkem, naopak Jansa je stále zraněn
a bude fit možná za měsíc.“

TJ Haná Prostějov – USK
Piesendorf (Rakousko) 2:5
Branky Hané: Varga, Strouhal. Rozhodčí: Pavel Novák.
Sestava Hané: Pastyřík – M. Trnavský,Zbožínek, Čermák, M. Kolář – Varga, Pejřimovský, Krupička,
Vyskočil – Zatloukal, Strouhal. Střídali: Ovčáček, Procházka. Trenér:
Daniel Kolář.
Hodnocení Daniela Koláře:
„Vzhledem k velké kvalitě soupeře jsem byl s výkonem spokojen.“

TJ Sokol Vrahovice – TJ
Sokol v Pivíně 3:6 (1:3)

nek, nechceme, aby to byly takové
přestřelky. Teď od středy do neděle
jedeme na soustředění do Boskovic, o týden později budeme hrát
s Pačlavicemi a generálku s Přemyslovicemi.“
Hodnocení Zdeňka Švece:
„Pivín byl jasně lepší. Oni trénují
a hrají vyšší soutěž, mají to dobře
poskládané. Kluci se sice snažili,
byla ale patrná nerozehranost a také
to, že málo chodí trénovat. Některé
hráče jsem viděl prakticky poprvé.“

SK Lipová – Svitavy 0:1 (0:0)

Sestava Lipové: Števula – Barák,
Spáčil, Takáč, P. Koudelka – Burget,
Branky: Šišma 2, Bartoník, Labou- Růžička, Bross, Z. Koudelka – Donek, Svozil, Vláčilík – Kučera 2, To- stál, Liška. Trenér: Petr Růžička.
meček. Sestava Vrahovic: Mačkal
SK Lipová – FC Kralice na
– Doležel, Kočař, J. Tomeček, Klíč
Hané „B“ 4:1 (3:0)
– Kratochvíl, Kučera, ???, Studený
– Farný, ???. Trenér: Zdeněk Švec. Branky Lipové: Bross 2, Dostál,
Sestava Pivína: Novák – Filka, Liška. Sestava Lipové: Števula
Frýbort, Zbožínek – Šišma, Vrba, – Barák, Ohlídal, Takáč, Barták –
Svozil, R. Švéda – Fialka – Labou- Z. Koudelka, Dostál, Bross, Burget
nek, Vláčilík. Střídali: Donát, Mar- – Přikryl, Liška. Střídali: P. Koudeltinec, Bartoník. Trenér: Jaroslav ka, Růžička. Trenér: Petr Růžička.
Svozil.
Hodnocení Pavla Růžičky:
Hodnocení Jaroslava Svozila:
„Byla to klasická příprava. Proti
„Mělo to všechny rysy přáteláku, Svitavám jsme podali diametrálně
opět padlo hodně branek. Byl to náš odlišný výkon než o den později
první zápas na trávě a projevily se proti Kralicím, v sobotu to bylo
nedostatky. Inkasujeme hodně bra- lepší, což může být dáno kvalitou

soupeře i únavou. V týdnu máme
tréninky a o víkendu nás zřejmě
čeká zápas s Rudicí, ale ještě to
není jisté.“

TJ Haná Prostějov „B“ – TJ
Sokol Čechovice „B“ 2:2 (1:1)
Branky: Martinák, St. Ociepka –
Čech, Hodulák. Rozhodčí: Oldřich
Lošťák.
Sestavy Hané „B“: Hlávka –
Ondráček, D. Kolář, Jančiar, Martinák – P. Ociepka, S. Ociepka,
J. Hangurbadžo, Frnka, Doležel –
Levínský. Střídali: M. Holomek,
D. Holomek, A. Hangurbadžo.
Hrající trenér: Pavel Ociepka.
Sestava Čechovice „B“: D. Klimeš – Šťastný, Antoníček, Gréza,
Drešr – M. Klimeš, Hodulák,
Bilík, Jareš – Nakládal, Hanák.
Střídali: Žídek, Dvořák, Maixner,
Suchomel, Pospíšil, Prášil, Čech.
Trenér: Jaroslav Liška.
Hodnocení Pavla Ociepky:
„Čechovice měly výrazně mladší
tým, to byl hlavní rozdíl. Jejich
hráči byli běhavější a víc na míči,
my spíše zezadu a snažili jsme se
využít naše zkušenosti. Celkem
se nám to dařilo. Oni měli více ze
hry a byli efektivnější, výsledek
je pro nás asi maximum, čeho šlo
dosáhnout.“

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova zakončily nadstavbovou část dvěma výhrami

0
3

OHLÉDNUTÍ ZA NADSTAVBOU: PROBĚHLA DLE OČEKÁVÁNÍ...

SK UP OLOMOUC
VK AGEL PROSTĚJOV

Večerník přináší pohled na to, jaké vyhlídky mají jednotlivé týmy ve čtvrtfinále i v celém play off

Čas: 1:17 hodin
Rozhodčí: Krtička, Renčín
Diváků: 450
1. set: 23:25 28 minut 2. set: 13:25 22 minut
3. set: 23:25 27 minut
SestavA SK UP Olomouc:

Tinklová, Košická, Murčinková, Napolitano, H. Kojdová, Tomášeková, libero
Dreksová. Střídaly: Rašková, Uhrová, Mátlová, P. Kojdová. Trenér: Jiří Teplý.

libero: Jášová

Co z toho vyplývá pro nadcházející vyřazovací boje?
Nejprve pojďme k jednotlivým čtvrtfinálovým dvojicím...
VK AGEL Prostějov - Volleyball club Slavia Praha

Kossányiová
Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
V
Vi
nccouuro
rová
vá

Není
Ne
N
en co řešit, obhájkyně zlata prostě musí suverénněě projít
dál.l.l. A neměly by přitom ztratit ani set, celkové skóre
proojít
jjíít dá
dál
9:0 ze tří vítězných mačů je v podstatě povinností.
Tip Večerníku: 3:0 na zápasy

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

3
0

ný zásadní otazník: zvládne tuto
fázi sezóny bez porážky, nebo
Nad týmem VK AGEL Prostějov bude stejně jako před rokem
se před nadstavbou vznášel jedi- klopýtat? Nakonec svěřenkyProstějov/son

Sestava Prostějova:
Gambová

Nadstavbová část UNIQA extraligy žen ČR
2013/2014 už je minulostí. Co ve svých deseti odehraných kolech přinesla? Tohle téma dva dny po
odehrání posledního míče alespoň stručně rozebíráme jak z hlediska prostějovských volejbalistek,
tak z pohledu všech ostatních družstev, potažmo
celé soutěže. Nezapomínáme ani na výhled směrem k vyřazovacím bojům o mistrovský titul...

PVK Olymp Praha - TJ Sokol Šternberk
I zde je favorit jasně daný, ale čerstvá prohra
Olympu ve Frýdku-Místku naznačila, že Hanačky mohou členl
ky policejního klubu aspoň potrápit. Víc však asi nesvedou.
Tip Večerníku: 3:0 na zápasy

VK AGEL PROSTĚJOV

SK UP Olomouc – TJ Ostrava

Nejvíc bude záležet na tom, jestli děvčata z hanácké metropole ustálí svou leckdy kolísavou formu. Pokud
ano, hladce postoupí, v opačném případě mohou mít s nevyzpytatelným protivníkem potíže.
Tip Večerníku: 3:1 na zápasy

KRÁLOVO POLE BRNO

Čas: 1:09 hodin
Rozhodčí: Renčín a Krtička
Diváků: 300
1. set: 25:16 25 minut 2. set: 25:16 21 minut
3. set: 25:16 23 minut

Sestava Prostějova:

TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Královo Pole Brno

Tohle duo jistě nabídne nejzajímavější i nejvíc
vyrovnané bitvy. Mírně navrch by papírově měly mít Severomoravanky, ovšem brněnský celek posílený o zkušenou nahrávačku
Novákovou též má určitý potenciál. Rozhodně není vyloučeno překvapení.
Tip Večerníku: 1:3 na zápasy

libero: Jášová

Carter

nebo mají občas potíže na podání,
přihrávce či v mezihře. Klíčové
přitom je, že máme věkově spíš
mladší kolektiv, a aby se z méně
zkušených děvčat staly komplexní
volejbalistky, potřebují ještě čas,“
řekl Čada s tím, že na odstraňování nedostatků i celkovém zlepšování v přípravě neustále pracují.
Pokud vezmeme extraligovou
nadstavbu globálně, nedošlo
v ní vlastně k žádnému překvapení. Prostějovský mančaft zno-

Co se celého play off letošní UNIQA extraligy žen a tipování týče,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník může z větší části trefit konečné pořadí
dle svého předsezonního odhadu. Loni na podzim jsme totiž závěrečnou tabulku soutěže nalajnovali takhle:
1. Prostějov, 2. Olymp Praha, 3. Olomouc, 4. KP Brno, 5. Frýdek-Místek, 6. Přerov, 7. Ostrava, 8. Šternberk, 9. Slavia Praha, 10. SG Brno.
Když vše půjde podle těchto předpokládaných not, tipneme pořadí naprosto přesně pouze s jednou razantní odchylkou v případě přerovské
Prechezy, jež skončí o tři pozice níže oproti naší prognóze. Vyjde to?

vu dominoval s desetibodovým
náskokem před Olympem Praha,
který taktéž suverénně potvrdil
pozici aktuálně druhého nejlepšího týmu soutěže. Olomouci
se dařilo střídavě, leč stěžejní cíl
uhájit třetí příčku před nebezpečným Frýdkem-Místkem splnila,
byť velice těsně. Páté Královo
Pole Brno získalo v horní skupině
pouhé dva body a svou pozornost
již směřovalo k chystání na play
off, naopak šestá Ostrava s výjimkou jediného zaváhání kralovala spodní grupě. Šternberk
přesvědčivě obsadil sedmý post a
na osmé místo výborným finišem
proklouzla lepšící se Slavia Praha
na úkor výrazně oslabeného Přerova, který spadl až na devátý
flek. Beznadějně poslední pak
bez jediného získaného bodíku
skončilo mladičké SG Brno.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Gambová
Hutinski

ně trenéra Čady nezopakovaly
hned dvě loňské porážky mezi
devatenáctým a osmadvacátým
dějstvím, ale jeden výsledkový
výpadek si přece jen neodpustily.
Došlo k němu na Olympu Praha,
kde „Agelky“ padly 1:3 na sety.
Kromě tamní prohry mělo „vékáčko“ namále také v Brně (těsné
vítězství 3:2). Šest zbývajících
duelů skončilo jasným triumfem
3:0, ovšem ani v nich se pětinásobné mistryně republiky z posledních pěti let nevyvarovaly
herních výkyvů.
„Celkově hodnotím nadstavbovou část pozitivně. Sice jsme podlehli na Olympu a velké potíže
měli i v Králově Poli, ale právě tyhle zápasy nám daly spoustu cenných poznatků směrem k play
off. V ostatních střetnutích jsme
pak potvrdili svou výkonnostní převahu,“ poskytl Večerníku
hodnocení Miroslav Čada, hlavní
trenér volejbalistek. Kde však vidí
příčiny značného kolísání formy i
během jednotlivých duelů? „Není
to jen v koncentraci, že by holky
nedokázaly udržet maximální
soustředěnost celé utkání. Důvodem je i nižší technická vyspělost
některých hráček, které neovládají
na špičkové úrovni všechny činnosti. Jsou třeba výborné útočně
a slabší v obraně, někdy naopak,

Malesevicc
Vincourová
Vnc
Vi
ncou
nc
o ro
ou
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Steenbergen

Střídala: Soares
Trenér:
Připravena byla: Kossányiová,
Miroslav ČADA
Růžičková, Borovinšek
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA VK KP Brno:
Michalíková, Vyklická, Širůčková, Toufarová, Herbočková, Nálezková, libero Cebáková. Střídaly: Menšíková, Onderková, Součková. Trenér: Andre Gonzalez.

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

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

Z

V

P

PS

PM

B

26
26
26
26
26

25
20
17
15
11

1
6
9
11
15

76:12
65:26
59:35
51:41
42:55

2141:1528
2164:1808
2142:1921
2014:1944
2017:2143

73
61
49
46
34

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

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

Z

V

P

PS

PM

B

26
26
26
26
26

16
11
9
6
0

10
15
17
20
26

54:44
36:49
35:55
35:62
4:78

2132:2060
1757:1917
1865:2013
1926:2159
1377:2042

45
33
26
23
0

277. kolo:
ejjvícee
boodů:: Kub 25, Meli ová , Vašinová - M ko 1 od nováá
111, Jaanča
-13,
-23). Nejvícce bodů
ů: Napoolitano Šenková 13, Košiccká 10, Tom
mašekovvá 8
- Kosssányioováá 18, Carteroová 11, Gambová a Steenbbergenovvá po 10 * KP
P
Brnoo volný loss.
288. kolo: Olym
mp Praha - Olom
mouc 2:3 (-288, 23, 20, -200, -112)). Nejjvícee
boodů:: Mlejjnkková 25, Mudrováá 19, Kvapiloová a Hodaanovvá po 15 Napoolitano Šen
enkovvá 30, Košickáá 13, P. Kojdoová a Tinklovvá po 12 * VK
AGEL Prostějov - KP Brno 3:0 (16, 16, 16). Nejvíc
ícee bodů
ů: Caartterováá 155,
Gambbová 10, Maleeševičoová 9 - Michalíková a Touufaarová po 8 * FrýddekkMísteek vo

N

277. koolo: P
iččováá
188, Dedíková
vá 14, Kohoutovvá 12 - Polášková 16, S. Jannečková a Holááskovvá poo
133 * Slavia Praaha - Ostravva 3:1 (23, -24, 20, 17)). Nejv
jvííce boddů:A
: Adlerováá 177,
Ančinncová 16, Vašuutová 133 - Starzzyková 17, Nacchmilnnerová a Zeddníkková po 8
* SG Brno voln
ný loos.
288. koolo:Slaaviaa Praaha - Šteernberk
k 3:0 (15, 18, 211). Nejjvíce boddů:A
Adlerováá 188,
Vašuto
tová 13,, Hanzloová a Annčincovvá po 11 - Obornná 7, S. Janečkkováá, Holáskkováá
a Socchorcovvá po 6 * Ostrrava - SG Brno 3:0 (17, 15, 16). Předdeh
hránoo 200.
ún
noraa * Preccheeza Přerov vollný loss.

V extraligovém čtvrtfinále jdou „Agelky“ vyřídit Slavii
První dva zápasy série hraje prostějovský tým doma
o nejbližším víkendu a nemusí jít o žádnou selanku

Prostějov/son - Nejvyšší česká
soutěž volejbalistek přechází
do své závěrečné fáze, na
programu UNIQA extraligy
2013/2014 je nyní vyřazovací
play off. V jeho prvním
kole narazí ženy VK AGEL
Prostějov na družstvo Volleyball clubu Slavia Praha,
přičemž úvodní dva duely
čtvrtfinálové série hrané na tři
vítězství absolvují na vlastní

palubovce haly Sportcentra DDM již tuto sobotu 15.
a v neděli 16. března shodně od
17.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že jdou
proti sobě naprostý suverén
dlouhodobé části a až osmý
celek tabulky po nadstavbě, jsou
„Agelky“ obrovským favoritem.
Jejich roli ještě znásobuje obhajoba pěti mistrovských titulů
z předchozích let i fakt, že za

Hráčská soupiska Slavie Praha
Hrá
Kateřina
K
a
Smolková – nahrávačka č.1
Lucie
Vinecká – blokařka č.2
L
Lu
Anna
An Prokůpková – libero č.3
Kristýna
Zoulová – libero
Kr
o č.4
Vendula
Adlerová – smečařka
Ve
čařka č.5
Markéta
Hanzlová – smečařka
M
čařka č.6
Veronika
– blokařka č.7
V
ik Toncarová
T
Jolana Prokopová – nahrávačka č.8
Věra Janderová – smečařka č.10
Zuzana Dušilová – univerzálka č.11
Kateřina Ančincová – univerzálka č.133
Adéla Vašutová – blokařka č.14

Realizační tým Slavie Praha
aha

Hlavní trenér: Jiří Vojík
Asistent trenéra: Jan Turek

celou letošní sezónu podlehly
soupeřům z ČR pouze v jediném
případě (27. února na Olympu
Praha 1:3), jinak všechna ostatní
střetnutí dokázaly vyhrát. Výběr
sešívaných navíc ve vzájemných soubojích dvakrát doslova smetly 3:0, venku 25:16,
25:17, 25:14 a doma 25:16,
25:10, 25:13.
Přesto nemusí být nadcházející
čtvrtfinále naprosto jednoznačné.
Důvod? Slávistky se během tohoto soutěžního ročníku postupně

lepšily a závěrečným finišem
v nadstavbové fázi zlikvidovaly výraznou bodovou ztrátu na
Přerov, čímž jej takříkajíc za minutu dvanáct vystřídaly na klíčové
osmé příčce pořadí. Pražský soubor přitom končil vítěznou sérií
čtyř mačů za sebou včetně skolení
vcelku kvalitní Ostravy 3:1, tudíž
pozor na něj.
„O herním vzestupu Slavie
dobře vím a právě tohle holkám
nejvíc zdůrazním. Abychom
totiž naplnili svou pozici jasně

favorizovaného týmu a bez
problémů zvládli oba domácí zápasy, nesmíme absolutně nic podcenit, jít do každé výměny s maximální koncentrací a vyvarovat se
kupení zbytečných chyb. Pokud
toto dokážeme, tak nejen hladce
postoupíme do extraligového
semifinále, ale zároveň se
pozitivně naladíme pro zbytek
play off kvalitními výkony,“
nastínil před čtvrtfinálovými
bitvami hlavní trenér „vékáčka“
Miroslav Čada.

Přehled vzájemných zápasů za poslední roky

Sezóna 2011/12
3. kolo extraligy (20. října 2011): Slavia Praha – VK Prostějov 0:3 (-15, -13, -20). 12. kolo extraligy (10. prosince 2011): VK Prostějov – Slavia Praha 3:0 (14, 25, 15). 21. kolo extraligy (22.
února 2012): Slavia Praha – VK Prostějov 0:3 (-20, -16, -22). 26. kolo extraligy (10. března 2012):
Prostějov – Slavia Praha 3:0 (18, 15, 16).
Sezóna 2012/13
Čtvrtfinále Českého poháru, první utkání (7. listopadu 2012): Slavia Praha – Prostějov 0:3
(-24, -17, -16). 7. kolo extraligy (16. listopadu 2012): Prostějov – Slavia Praha 3:0 (18, 14, 21).
Čtvrtfinále Českého poháru, druhé utkání (22. listopadu 2012): Prostějov – Slavia Praha 3:0
(16, 21, 19). 16. kolo extraligy (12. ledna 2013): Slavia Praha – Prostějov 0:3 (-21, -16, -15).
Sezóna 2013/14
8. kolo extraligy (16. listopadu 2013): Slavia Praha – Prostějov 0:3 (-16, -17, -14). 17. kolo
extraligy (23. ledna 2014): Prostějov – Slavia Praha 3:0 (16, 10, 13).
Celková bilance: Prostějov – Slavia Praha 16:0 na zápasy (48:4 na sety).

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
nalistujte
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
stranu 21

Volejbal

V olomouckém derby neztratily „Agelky“ žádný set,
i když první a třetí sada byly dramatické až do konce
Bodový vývoj – první set:
0:2, 3:4, 3:7, 7:7, 9:9, 9:11,
11:13, 13:13, 15:14, 15:17,
16:19, 17:21, 21:21, 23:22,
23:25. Druhý set: 0:4, 2:5,
2:9, 4:9, 4:13, 5:18, 7:18, 7:20,
9:20, 13:25. Třetí set: 0:6, 2:6,
4:7, 8:8, 10:9, 10:11, 13:13,
13:16, 16:16, 18:19, 21:19,
21:23, 23:25.
Olomouc/son - Možná trochu
zbytečně si naše volejbalistky
komplikovaly krajské derby
na palubovce SK UP Olomouc,
kde nastoupily v sedmadvacátém kole UNIQA extraligy ČR
2013/2014. Ve všech setech
totiž ženy VK AGEL Prostějov
jasně vedly, aby hned dvakrát
musely osud sady zachraňovat
až ve vyrovnaném závěru. Na-

konec ale tohle balancování
na hraně zvládly výsledkově
hladce a třísetovým vítězstvím
v předposledním dějství nadstavbové části nepřipustily bolavé zaváhání.
S výjimkou tří zkažených
servisů patřil úvod střetnutí hostujícímu týmu - 3:7. Pak ale
soupeřky zatlačily podáním,
prostějovskému
„vékáčku“
odešla přihrávka a okamžitě bylo
srovnáno na 7:7. Domácí plejerky
se i herně chytily, tím pádem byla
zahajovací sada naprosto vyrovnaná. Výběr UP těžil hlavně
z výborné obrany v poli, na druhé
straně lepší defenziva naopak
citelně scházela, a proto šla Olomouc dokonce do vedení (z 11:13
na 15:14). „Agelky“ bleskově
reagovaly zkvalitněním všech
činností, což vedlo k obratu na
15:17, načež se za stavu 17:21
zdálo být rozhodnuto. Další
výpadek na příjmu při servisu
Košické však Teplého svěřenky
vrátil zpět (21:21, 23:22), naštěstí
naše ženy přečkaly kritické chvíle

a třemi posledními balóny v řadě
za sebou vstupní set přece jen
vydřely - 23:25 a 0:1.
Navzdory zvládnuté koncovce
ovšem favorit nepůsobil moc
jistým dojmem, tudíž lodivod
Čada před druhým dějstvím
důrazně apeloval směrem ke komplexnímu zvednutí volejbalového
projevu. A jeho ovečky si tato
slova vzaly stoprocentně k srdci.
Na své hanácké rivalky udeřily
vskutku komplexním výkonem
vysokého mezinárodního kalibru,
nutily je k chybám a exhibiční jízdou doputovaly k získání obřího
třináctibodového náskoku (5:18)!
Ten v závěru bez potíží udržely,
v tomhle setu celkově zanechaly
skvělý dojem - 13:25 a 0:2.
Stejným způsobem navíc otevřely
též třetí část, když šesti body při
servisu Gambové bez otálení
utekly na 0:6. Až poté herní intenzita obhájkyň titulu poklesla
a to družstvu SK UP vykřesalo
jiskru naděje na zdramatizování
duelu. Pomohla mu i série
nepřesností Prostějova, kterých

lice slušnou hrou, tak hladkým
vítězstvím 25:16 v každém ze tří
odehraných setů. Konečnou tabulku ovládl kolektiv VK AGEL
s tradičně markantním náskokem dvanácti bodů.
Kvalitní servis, výborná obrana na
síti i v poli a spolehlivý útok bez
chyb. To vše zajistilo hostujícímu
družstvu počáteční náskok 1:6, když
„Agelky“ vstoupily do střetnutí jako
těla bez duše. Až postupem času se
dostávaly do tempa, z nejhoršího
jim pomohla pětibodová šňůra při
podání Vincourové (z 5:9 na 10:9).
Hned vzápětí sice následoval ještě
jeden krátký výpadek (11:13), ale
pak už domácí hráčky pronikavě
zlepšily svůj výkon ve všech
ohledech a druhou polovinu úvodní
sady jednoznačně opanovaly - 25:16
a 1:0.
Mohutný nápor vystavěný na
účinném servisu, přesné přihrávce,
pozorné defenzivě a úspěšné
ofenzivě vydržel prostějovskému
„vékáčku“
do stavu 11:3 ve
„

druhé části. Teprve poté soupeřky
vybředly z velkého útlumu plného
vlastních nepřesností různého
charakteru, výsledkem bylo rychlé dotažení na 12:8. Podobně
bleskově však favorit opět zapnul
na plné obrátky a pestrou hrou
skvěle řízenou nahrávačkou Vincourovou znovu získal předchozí
nadvládu - 25:16 a 2:0.
Brňanky bez tří stěžejních opor
v základu (Nováková, Onderková,
Chlumská) se sice snažily obhájkyním titulu vzdorovat, leč
jejich volejbalové úrovni viditelně
nestačily. Pokud prostějovský tým
sám nechyboval, dovolil nejistým
protivnicím bodovat jen sporadicky a neustále zvyšoval odstup
ve skóre. Platilo to i během třetího
dějství, kdy VK AGEL dokonal
celkově povedené vystoupení.
S dlouhodobou fází soutěže se
rozloučil drtivým triumfem a Královu Poli nedal šanci na přijatelnější
rezultát, navíc jej vyprovodil trochu
kuriózním poměrem tří výsledkově

Jiří TEPLÝÝ - SK UP Olomouc:

„První a třetí set byly vyrovnané, druhý jsme odehráli velmi špatně vinou chyb na přihrávce i servisu. Tam se nám Prostějov nedařilo zatlačit a naopak se plně ukázala velká útočná síla hostujícího týmu, který
byl hlavně z kůlů výrazně úspěšnější, což celkově rozhodlo. Kromě
druhé sady jsme ale favoritovi dokázali slušně vzdorovat a zdá se mi,
že výkonnostně jdeme před play off nahoru. S nebezpečnou Ostravou
bychom si ve čtvrtfinále měli poradit, pak chceme potrápit soupeře
z nejvyšších míst tabulky.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Utkání bylo ve dvou setech vyrovnané, i když jsme domácí téměř ve všech
činnostech dost převyšovali. Soupeř velice dobře bránil, ale my byli o hodně
lepší v útoku, na podání i na přihrávce. Díky tomu jsme v každé sadě výrazně vedli, jenže v první a třetí přišly série našich zbytečných chyb především
v obraně, čímž se Olomouc dostávala zpátky do zápasu. Hlavně s ohledem
na naši mnohem vyšší útočnou úspěšnost jsme měli zvítězit přesvědčivějším způsobem, než střetnutí nakonec dopadlo.“

domácí
d á í mančaft
č f pohotově
h
ě využil
žil
k brzkému vyrovnání (8:8).
Prostějovské holky náhle zase tápaly, podobně jako v první sadě.
Leč i tentokrát dokázaly ze svých
trablů včas vybřednout, neboť si
pomohly místy zlepšenou obra-

nou a trvalou
l převahou
ř h v úútoku
k
či na podání. Definitivně však
jejich vítězství posvětila až další
dramatická koncovka s klíčovým
obratem z 21:19 na 21:23.
Olomoučanky navzdory velké
snaze neurvaly ani set - 23:25 a 0:3.

Nadílka pro Brno na závěr nadstavby: třikrát 25:16!
Bodový vývoj - první set: 0:3,
1:6, 4:7, 5:9, 10:9, 11:10, 11:13,
13:13, 15:14, 21:15, 25:16.
Druhý set: 2:0, 6:1, 9:2, 11:3,
11:5, 12:8, 15:9, 17:10, 19:11,
20:14, 23:14, 23:16, 25:16.
Třetí set: 0:1, 2:1, 3:3, 5:3,
7:4, 9:5, 11:6, 12:8, 17:8, 19:9,
20:12, 22:12, 22:14, 25:16.
Prostějov/son - Tečka za nadstavbovou částí UNIQA extraligy
ČR 2013/2014 měla ze strany
prostějovských
volejbalistek
patřičnou váhu. V posledním
osmadvacátém kole soutěže totiž
kromě úplného začátku jasně
převyšovaly Královo Pole Brno
všemi svými zbraněmi a před
play off se dobře naladily jak ve-
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Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Měli jsme vlažný start do utkání, proti oslabenému Brnu scházela potřebná
nažhavenost. Špatně jsme řešili jednoduché míče a dost kazili hlavně na servisu, naštěstí výkon celého týmu šel od půlky úvodního setu nahoru kromě těch
problémů s podáním. Nepředvedli jsme nijak oslnivý volejbal, ovšem soupeř
nám pomohl slabší hrou zejména na přihrávce a proto byl výsledek třikrát
šestnáct. Z mého pohledu to chtělo víc přesvědčivosti v útoku.“

Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

„Byli jsme jasně horší ve všech aspektech hry, navíc holkám chyběla koncentrace, týmový duch i bojovnost. Nevím, co dalšího ještě dodat. Snad jen, že
jsem opravdu moc zklamaný.“

navlas stejných setů - 25:16 a 3:0.
„Až nad míru jsme kazily servis,
jinak byl náš výkon dobrý. Hostům
asi dost scházela Markéta Chlumská
hlavně na příjmu, kde měli problémy. Pro nás je v posledním utkání
před play off důležité především
hladké vítězství 3:0 a teď máme
týden čas se co nejlépe připravit na
čtvrtfinále proti Slavii Praha,“ poz-

namenala po utkání Solange Soares,
kapitánka VK AGEL Prostějov.
„Do zápasu jsme nastoupily s vervou i nasazením, ale vydrželo nám
to jen půlku prvního setu. Pak jsme
bohužel odpadly a šly hodně dolů,
naopak soupeř se chytil a byl jasně
lepší ve všech činnostech,“ uznala
porážku kapitánka brněnského kolektivu Sandra Onderková.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF:
1. zápasy, sobota 15. března, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VC Slavia Praha, PVK Olymp Praha - TJ Sokol
Šternberk, SK UP Olomouc - TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek - KP Brno
2. zápasy, neděle 16. března, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VC Slavia Praha, PVK Olymp Praha - TJ Sokol
Šternberk, SK UP Olomouc - TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek - KP Brno
3. zápasy, středa 19. března, 17.00 hodin:
VC Slavia Praha - VK AGEL Prostějov, TJ Sokol Šternberk - PVK Olymp
Praha, TJ Ostrava - SK UP Olomouc, VK KP Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek
případné 4. zápasy, čtvrtek 20. března, 17.00 hodin:
VC Slavia Praha - VK AGEL Prostějov, TJ Sokol Šternberk - PVK Olymp
Praha, TJ Ostrava - SK UP Olomouc, VK KP Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek
případné 5. zápasy, sobota 22. března, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VC Slavia Praha, PVK Olymp Praha - TJ Sokol
Šternberk, SK UP Olomouc - TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek - KP Brno

Mladé Agelky skončily

v extralize juniorek osmé
Plzeň, Prostějov/son - Po loňském desátém místě si volejbalové juniorky VK AGEL
Prostějov v letošním ročníku
extraligy ČR polepšily o dvě
příčky, když obsadily konečný
osmý post. Teoreticky mohly
skončit ještě lépe, ale vzhledem k aktuální situaci rozhodlo vedení klubu vyslat
na závěrečný turnaj o 5. až
8. pozici do Plzně tým složený
převážně z kadetek. A mladý
výběr proti ostřílenějším
soupeřkám neuhrál během tří
zápasů ani jeden set.
Hanačky postupně podlehly
stejným poměrem 0:3 Ostravě,
Žižkovu i domácímu družstvu,
ovšem jejich kouč a šéftrenér
mládeže „vékáčka“ Jaroslav
Matěj přesto nebyl zklamaný.
„Výsledkově to sice nevypadá
moc dobře, ovšem my jsme do
Plzně jeli s jasným záměrem
zkoušet různé herní varianty
a dát prostor všem děvčatům,
která už brzy čekají dva
finálové turnaje extraligy kadetek. Tento záměr stoprocentně
vyšel. Holky se rozehrály, navíc
jsme nabrali spoustu cenných
poznatků směrem k nadcházejícím medailovým bojům.
Z tohoto hlediska nám utkání
na západě Čech přinesla, co
jsme chtěli a zamýšleli,“ ujistil
Matěj.
Celkové skóre 0:9 na sady
bral coby přijatelnou daň.
„Oproti mnohem zkušenějším
soupeřům jsme logicky víc

chybovali a nezvládali vyrovnané koncovky, pokud
k nim došlo. S tím jsme však
počítali, takže tři poměrně hladké porážky neberu jako žádnou
tragédii. Na druhou stranu
jsme volejbalově nepůsobili
zrovna nejlepším dojmem, což
společně s hráčkami probereme
a vyhodnotíme, aby příště byly
výkony podstatně kvalitnější.
Teď čtyři dny dobře potrénujeme a vyrazíme do Prahy rvát
se o medaile v kategorii kadetek,“ plánoval Matěj.
Sestava VK AGEL Prostějov
v Plzni: nahrávka L. Zatloukalová a Hubrová, blok
Chludová, Faksová a Lakomá,
smeč Adamčíková, Cruz,
Přibylová a Chludová, univerzál Adamčíková, Cruz a Lakomá, libero Stavinohová.
Výsledky turnaje o 5. až
8. místo v extralize juniorek ČR 2013/14 (Plzeň): VK
Slavia VŠ Plzeň – TJ Sokol
Španielka Žižkov 1:3 (-15, -23,
17, -21), VK AGEL Prostějov –
TJ Ostrava 0:3 (-15, -22, -18),
Plzeň – Ostrava 3:1 (17, 23,
-19, 22), Prostějov – Žižkov
0:3 (-18, -12, -22), Ostrava –
Žižkov 2:3 (-20, -16, 14, 17,
-13), Plzeň – Prostějov 3:0 (22,
13, 14).

Konečná tabulka
5. Žižkov
6. Plzeň
7. Ostrava
8. Prostějov

3
2
1
0

0
1
2
3

9:3
7:4
6:6
0:9

8
6
4
0
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Andrea Kossányiová: „Prohru na Olympu jsem kousala těžce...“
Mladá smečařka však pevně věří, že titul získá prostějovský tým přesvědčivým způsobem

Prostějov - Coby odchovankyně pražského Olympu se Andrea Kossányiová musela
vyrovnávat s nedávnou porážkou svého současného kolektivu právě na hřišti družstva
z české metropole. Jinak ale volejbalové „Agelky“ prošly nadstavbovou částí extraligy
vesměs vítězně, na čemž měla dvacetiletá smečařka prostějovského týmu jako pravidelná členka základní sestavy nezanedbatelný podíl. Možná nejlépe jí během této fáze
soutěže vyšlo hanácké derby v Olomouci, kde k výhře 3:0 přispěla plnými osmnácti body. A právě po čtvrtečním duelu Večerník reprezentantku České republiky vyzpovídal...
Marek Sonnevend
Jak jste viděla olomoucké střetnutí?
„Ve zdejší hale se hraje dost
těžko, hlavně na jedné straně
hřiště proti stěně s pruhy. Navíc
jsme věděly, že soupeřky do zápasu půjdou naplno a budou nám
chtít oplatit poslední vzájemný
souboj, kdy v Prostějově dostaly
docela na frak. Proto jsme za
vítězství 3:0 rády, i když první
a třetí set byly hodně těsné, tím
pádem těžší. Ale nakonec jsme
to zvládly.“

Jste po nedávné prohře
v Praze týmově na
správné cestě?
„Myslím, že jo. Už v minulém
utkání doma s Frýdkem-Místkem
jsme hrály fakt dobrý volejbal
a teď v derby po většinu času
taky. Jen si to místy samy komplikujeme sériemi zbytečných
chyb... Až jich nebudeme dělat
tolik, půjdou naše výkony ještě
víc nahoru.“
Jaké pocity ve vás
zanechala porážka na
Olympu?

„Po pravdě mne hodně sebrala,
kousala jsem ji dost těžce...(hořký
úsměv) Shodou okolností jsem
týden předtím v rozhovoru po
finále Českého poháru říkala,
že než prohrát s Olympem, tak
pro mě osobně lepší podlehnout
třeba Šternberku. Tím pádem
byl výsledek 1:3 v Praze z mého
pohledu zdrcující. Na druhou
stranu Olymp hrál opravdu dobře
a vítězství si zasloužil, to je
potřeba uznat. Měl výbornou obranu, spoustu balónů zablokoval
nebo vyčapal v poli, byl tak-

ticky dokonale připravený. My
jsme naopak vyhořely útočně.“
Souhlasíte s názorem,
že vám klopýtnutí může
v konečném důsledku prospět?
„Určitě ano. Prohrát v nadstavbě
není taková tragédie, jako ztratit

mnohem důležitější zápas v play
off. A navíc jsme si všechny
naplno uvědomily, že naše hra
má pořád mnoho nedostatků a že
se musíme ještě moc zlepšovat.
Nejen Olymp má v letošním ligovém ročníku vysokou kvalitu,
tudíž tahle porážka znamenala
před play off takové varování,
abychom si na všechny soupeře
daly velký pozor.“
Ve čtvrtfinále narazíte na Slavii Praha.
Očekáváte již zde nějaké problémy?
„Při vší úctě ke Slavii snad ne,
první kolo play off bychom s ohledem na naši sílu měly zvládnout
naprosto hladce.“
A co následné semifinále?
„Tam už to bude mnohem
náročnější. Půjdeme na lepšího
z dvojice Frýdek-Místek - KP

KADETKY ČEKÁ FINÁLOVÝ TURNAJ EXTRALIGY ČÍSLO JEDNA
V Praze vyrazí za obhajobou loňského stříbra, ale jsou největšími favoritkami na titul

Prostějov/son - Šance na největší
historický úspěch visí před mládežnickými volejbalistkami VK
AGEL Prostějov. Starší žákyně
hanáckého klubu už dvakrát
v posledních dvou letech získaly
zlato na mistrovství republiky,
teď mají stejnou možnost naprosto reálně i prostějovské kadetky.
O nadcházejícím víkendu sehrají
v Praze na Olympu první ze dvou
závěrečných turnajů Final Four
extraligy ČR 2013/2014 a ve své
věkové kategorii jsou hlavními
favoritkami na titul!
Tuto možná trochu nevděčnou roli si
mladé „Agelky“ vysloužily coby vítězky dlouhodobé soutěže. Nejprve
suverénně ovládly základní skupinu
„B“ s bilancí osmnácti výher a pouhých dvou porážek, což jim vyneslo
obří náskok jednadvaceti bodů před
Brnem. Následně s velkou převahou vyhrály také nadstavbovou část
v grupě o 1. až 6. místo. Zde dosáhly
opět výborného zápasového pomě-

ru osm vítězství - dvě prohry (obě se
Španielkou Řepy), čtyřikrát porazily
největšího konkurenta PVK Olymp
a díky tomu jej nechaly v tabulce za
sebou o plných dvanáct bodů.
Tohle vše staví svěřenky trenérského
triumvirátu Jaroslav Matěj, Lukáš
Miček, Ľubomír Petráš do pozice
týmu, který prostě chce dosáhnout
na nejvyšší metu. „Základní část
i nadstavbu jsme vzhledem k neustálým zdravotním problémům řady
hráček zvládli skvěle, za což holky
zaslouží pochvalu. Teď je však před
námi něco úplně jiného a mnohem
náročnějšího. Zatímco v dlouhodobé fázi jsme si nějaké klopýtnutí
mohli dovolit, protože nic zásadního
neřešilo, nyní by jakákoliv porážka byla hodně nepříjemná. Přitom
všichni tři soupeři se na nás budou
chtít maximálně vytáhnout,“ upozornil hlavní kouč prostějovských
kadetek Jaroslav Matěj.
Oba finálové turnaje se hrají systémem každý s každým, což pro

všechny čtyři účastníky čítá celkem šest utkání (tři v Praze + tři
během závěrečného klání v hale
Sportcentra DDM). „Je téměř jisté, že kdo bude chtít zlato, může si
dovolit maximálně jednu porážku.
Za podstatné proto považuji jít do
každého střetnutí se stoprocentní koncentrací, dělat co nejméně
zbytečných chyb a odvádět pokud
možno spolehlivé výkony. Při vyrovnanosti elitní čtyřky se případné výkyvy určitě nemusí vyplatit,“
odhadoval Matěj.
Jeho svěřenkyně by sice opticky
neměl nikdo ohrozit, jenže přehnaná sebedůvěra rozhodně není

na místě. „Olymp jako papírově
nejsilnější protivník má velmi
kvalitní družstvo, ale rovněž Řepy
i Brno v nadstavbě ukázaly, že dokážou hrát velice dobrý volejbal.
Ani v nejmenším nesmíme nikoho
podceňovat, během Final Four totiž
podle mého názoru může každý
porazit každého. Rozhodovat bude
každý zápas, každý bod a každý
set,“ řekl Matěj.
Přesto mladé Hanačky mají nezpochybnitelný potenciál na slastný
triumf. „Náš kolektiv tvoří dobré
a šikovné hráčky, jenže za celou sezónu jsme vinou neustálé marodky
skoro nikdy nenastoupili v kom-

pletním složení. Teď jsou všechny
holky konečně zdravé, snad jim to
tedy vydrží a budeme v plné síle.
Pak už zbývá jediné: prodat své
schopnosti přímo na hřišti v rozhodujících soubojích.“
V přípravě naše kadetky pilovaly souhru i veškeré klíčové herní
činnosti, maximálnímu nachystání
na bitvy o medaile byl dokonce
věnován i víkendový turnaj o 5. až
8. příčku v extralize juniorek. „Teď
musíme především společně makat
jako jeden mančaft, maximálně bojovat při správném plnění taktiky
a nechat na palubovce duši. Děvčatům věřím,“ zdůraznil Matěj.

Zápasový program prvního finálového turnaje
extraligy kadetek ČR 2013/2014 - Praha

Pátek 14. března: 10.00 hodin PVK Olymp Praha – SK Španielka Řepy, 12.00 VK AGEL Prostějov – VK Královo Pole Brno, 16.00 Brno – Řepy, 18.00 Olymp Praha – Prostějov.
Sobota 15. března: 10.00 Řepy – Prostějov, 12.00 Olymp Praha – Brno.

Brno a oba tyhle celky během
sezóny ukázaly, že umí hrát velmi solidní volejbal. V Králově
Poli jsme po návratu z Istanbulu
dokonce málem ruply, takže bacha na to. V semifinále bude asi
těžké každé utkání.“
Když se vydám do ještě
vzdálenější budoucnosti, v případném finále nejspíš
potkáte buď Olymp, nebo
Olomouc. Může váš jeden
z těchto protivníků připravit
o zlato?
„Pevně věřím, že k ničemu takovému nedojde. Určitě se může
stát, že ve finále ztratíme jeden
zápas, neboť jsme taky jenom
lidi a při současné kvalitě hlavně
Olympu zkrátka je možné, že
nás za určité konstelace jednou
porazí. Ale prohrát se stejným
soupeřem hned třikrát v sérii?
To si fakt nedokážu představit

a naopak jsem přesvědčená,
že titul získáme přesvědčivě.
Nejlépe bez jediné porážky.“
Herně se však jako
družstvo stále potýkáte
s dosti značnými výkyvy.
Dokážete říct proč?
„To si já netroufám podrobně rozebírat, od toho jsou povolanější
lidé. Ale rozhodně máte pravdu,
že náš výkon i během jednoho
zápasu až moc kolísá nahoru
a dolů. Jeden set třeba hrajeme
skvěle a získáme ho pětadvacet
ku deseti, vzápětí však polevíme,
začneme
hromadit
chyby
a máme potíže hned další sadu
vůbec vyhrát. Tohle bychom
správně neměly připouštět a mít
navrch v každém střetnutí celou
dobu. Každopádně přesně na
tomto v přípravě pořád pracujeme, snad se posun k lepšímu
co nejdřív projeví.“

VÝSLEDKY DRUHÉ LIGY ŽEN
31. a 32. kolo: TJ OP Prostějov - Brno-Juliánov 1:3 (17,-22,-12,-14) a nehlášeno, Vsetín - Nový Jičín 0:3 (-18,-20,-10) a 0:3 (-22,-16,-14), Uherské
Hradiště - Přerov B 1:3 (23,-17,-20,-19) a 1:3 (-16,20,-20,-11), Palkovice
- Bílovec 3:2 (-24, 21,-19,12, 9) a 3:1 (-25,19,15,22), Lanškroun volný los.

průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým

V

P

S

PM

1. TJ Nový Jičín

30

0

90:10

89

2. TJ Sokol Palkovice

24

4

75:26

69

3. VK Austin Vsetín

18

10 58:52

48

4. PVK Precheza B Přerov

14

14 56:51

47

5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

12

16 50:57

36

6. TJ Sokol Brno - Juliánov

8

21 37:69

25

7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

8

20 38:67

24

8. VO TJ Lanškroun

7

21 36:68

23

9. TJ OP Prostějov

6

21 31:71

20

kam příště ...
33. a 34. kolo, sobota 15. března, 10.00 a 14.00 hodin: Bílovec - Lanškroun (9.00 a 13.00), Palkovice - Uherské Hradiště (11.00 a 15.00),
Přerov B - Vsetín, Nový Jičín - Prostějov, Brno-Juliánov volný los.
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Exkluzivní interview s aktuálně nejlepším Prostějovanem v hokejové extralize

PETR KUMSTÁT: „PŘEJI SI, ABYCHOM VYHRÁLI I CELÉ PLAY OFF“
Pravé křídlo druhého sparťanského útoku se těší z vydařené sezony a věří v domácí titul

Praha, Prostějov - Na počátku loňského léta se Petr
Kumstát odhodlal k velké změně. Po deseti letech opustil
zelenočerný karlovarský dres a přijal výzvu prosadit se do
kádru legendárního klubu HC Sparta Praha. Po skončení
základní části si může směle říci, že obstál. Stal se totiž
anadského
pevnou součástí druhé útočné formace, do kanadského
bodování si připsal osmnáct branek a třiadvacett asistencí,
ankách mu
s bilancí +38 při vstřelených a obdržených brankách
pak dokonce patří první místo v celé soutěži. Nyní se již
oustředí na
dvaatřicetiletý prostějovský odchovanec plně soustředí
arťanských
play off a věří, že přispěje k ukončení série sparťanských
e zvedne
kolapsů hned ve čtvrtfinále a podruhé v kariéře
nad hlavu pohár pro vítěze extraligy.
Jiří Možný
Máte za sebou základní část
extraligy. Daří se zatím ve
Spartě vše tak, jak jste si přál?
„Musím říct, že všechno vychází úplně perfektně, prostě tak, jak jsem si
představoval. Splnilo to bezezbytku
moje očekávání a se základní částí tu
můžeme být všichni spokojeni. Jsme
ale klub, který má jen nejvyšší cíle a to
nejdůležitější teprve přijde. Až potom
se celá sezona bude hodnotit.“
Jako mužstvo dominujete,
čím to je, že jste ostatním tolik odskočili?
„Vedení klubu a trenéři postavili velice
kvalitní tým ze skvělých hráčů. Také
se nám vyhnula herní i výsledková
krize a od začátku jsme sbírali body.
Mužstvo si dobře sedlo a po celou
základní část byla forma konstantní
a dobrá z naší strany.“
Zažil jste už někdy něco podobného?
„Zatím ne. Třeba v Karlových Varech
tým nebyl tak silný a ambice nebyly tak velké, takže těžko porovnávat. Všichni Spartu pasovali do role
favorita, ne vždy je jednoduché to
naplnit. Hráči jsou tam ale opravdu
tak kvalitní a trenér po nás v každém
zápase požadoval stoprocentní nasazení. Celou základní část jsme se toho
drželi a vyhráli jsme ji s obrovským
náskokem.“

Při předávání Preziru pro
dentského poháru
vítěze základní části se ho niste i vy
kdo z hráčů nedotkl. Jste
tak pověrčivý?
měv). Je
„Přiznám se, že ne (úsměv).
to vždy taková otázka, zda si
to to ale
sáhnout, nebo ne. V tomto
nebude, vždy to záleží na nás,
h. Bude
máme to ve svých rukách.
tupovat,
záležet, jak budeme nastupovat,
ýkony.“
a jaké budeme podávat výkony.“
Oproti
předchozímu
edchozímu
askočil do
ročníku jste naskočil
všech zápasů, takže zdraví
draví funguje, jak má?
sem také
„Ano, musím říct, že jsem
spokojen. Naprosto to splnilo
moje očekávání po osobní
bní i týmové stránce, nemůžu sii na nic
stěžovat.“
Podařilo se vám
brzy zapadnoutt do
nového kolektivu?
„Zvykalo se mi o to snadadněji, že všichni hráči jsou
ou
opravdu výborní. Vidím
m
to třeba na tréninku,,
když to porovnám
s předchozím působištěm, tak změna byla
už od prvních tréninků
patrná. Je to i ambicemi klubu, Sparta takový kádr měla vždycky.
Ještě před sezonou se

vedení navíc podařilo přivést rovněž
mého spoluhráče Lukáše Pecha, s kterým jsem byl zvyklý hrát ve Varech.
O to jsem to měl jednodušší a za celou
sezonu jsme si vyhověli dobře. Klapalo
nám to ve Varech a myslím si, že i letos tady. Neměli
jsme sice tolik prostoru
jako tam,

kde jsme hráli daleko víc, ale s tím jsme
počítali. Všechny čtyři pětky jsou tu nesmírně vyrovnané.“
V průměru trávíte na ledě
zhruba šestnáct minut. Je to
pro vás dostatečné?
„Myslím si, že jo, bylo to tak akorát. Záleží vždy na trenérovi, někdy jsme hráli
míň, někdy víc, vždy se to odvíjelo podle
toho, kolik utkání po sobě jsme hráli. Na
tohle si vůbec nemůžu stěžovat, bylo
jasné, že prostoru bude méně než ve Varech. S tím jsem počítal a jsem spokojen
se svým vytížením.“
Letos máte na kontě více nahrávek než branek, to u vás
není zvykem...
„(smích) Tak to vůbec nevím, čím to je.
Dřív to bývalo opačně, letos se to nějak
vyměnilo. Zpočátku jsem dával dost
gólů, pak jsem se dlouho nemohl trefit.
Opravdu nevím, čím by to mohlo být.“
Nyní nejste členem elitní formace, očekává se od vás ale to
stejné jako ve Varech?
„Dá se říct, že jo. Celou sezonu hrajeme
druhou pětku a šancí jsme měli dostatek.
První pětka dala dost gólů a táhla nás celou sezonu, jsou tam samí výborní hráči.
Snažili jsme se jim pomáhat a dařilo se
nám to, proto ten tým hrál tak dobře.“
Vy osobně jste na čele hodnocení +/-, jak moc si tohoto
ceníte?
„Musím říct, že je tam hodně Sparťanů, což je tím, kolik jsme po celou
sezonu dávali gólů. Tato statistika

„Je to vždy taková otázka, zda si
sáhnout, nebo ne. V tomto to ale
nebude, vždy to záleží na nás, máme
to ve svých rukách. Bude záležet,
v jakém složení nastoupíme,
a pak na našich výkonech...“

útočník Sparty Praha PETR KUMSTÁT
o pověrčivosti při přebírání Prezidentského poháru“

je cenná hlavně u obránců, ale jsem za
to rád. Já jsem takový bojovný typ hráče,
který nerad dostává góly. Jsem spokojený, že se nám to celou sezonu dařilo, prosadili jsme se i dopředu, pak ty plusové
body naskakovaly.“
Dokazujete své kvality i ve
špičkovém domácím klubu,
který je neustále velmi podrobně
sledovaný. Přiblížil jste se tímto návratu do reprezentace?
„To nedokážu posoudit, na to se těžko
odpovídá. Takových hráčů má trenér na
výběr strašně moc. Vždy si vybral ty,
o nichž si myslel, že jsou ti nejlepší. Teď
se soustředím zejména na play off.“
Ve čtvrtfinále vás čeká někdo
z předkola. Koho byste si přál?
„Přiznám se, že jsme se o tom zatím
vůbec nebavili a ani bavit nebudeme.
Všechny čtyři týmy jsou kvalitní a neradi bychom se ohlíželi na soupeře. Musíme věřit ve vlastní síly. Když chceme
udělat úspěch, na který všichni čekají,
tak soupeře si vybírat nemůžeme.“
Pár let zpátky šla Sparta
do vyřazovací části taktéž
z prvního místa, vypadla ale hned
ve čtvrtfinále. Máte to na paměti?
„Tehdy jsem to sledoval, ale teď je nová

sezona. Vím, že Sparta hrozně dlouho
nepřešla přes čtvrtfinále, ale toto si připomínat nebudeme. Tým je kvalitní
a hodně se změnil, budeme to chtít
změnit a udělat úspěch. Konkurentů
bude včetně předkola devět. Sparta
tehdy vypadla s Brnem a ukázalo se,
že play off je úplně jiná soutěž a nejde
si říct, kdo bude nejtěžší. Přeji si, abychom celé play off vyhráli.“
Může se vám to povést i na nejmenší počet zápasů?
„To se teď nedá takto vůbec říct. Bude
na nás tlak, od počátku budeme favorit
a budeme se napřed dívat na čtvrtfinále a
nejbližšího soupeře. Budeme to mít těžké, ale snad se nám to povede...(úsměv)“
Budete mít podporu přímo
v hledišti?
„Manželka mě podporuje celý rok
a možná přijede i někdo další z rodiny.“
Závěrem pohled do Prostějova. Sledujete i letos pouť Jestřábů druhou ligou?
„Ano. Začal jsem se o to více zajímat,
jakmile začal brácha opět hrát, a bylo mi
líto, když musel ze zdravotních důvodů
skončit. Teď mi říkal, že právě hrají play
off a postoupili přes Frýdek-Místek do
semifinále.“

kdo je
petr kumstát

D tři tilill týý ú
Dvaatřicetiletý
útočník
út č ík začínal
čí l s lledním
d í h
hokejem
k j v ProP
stějově, odkud se ještě coby junior přesunul do Znojma.
Zde po boku staršího bratra Pavla v sezoně 2000/2001
poprvé nakoukl do mužské extraligy, v té následující už si
připsal první branku v nejvyšší soutěži. Přes střídavé starty v Kometě Brno a Třebíči zamířil v létě 2003 do Karlových Varů. V dresu
Energie se vypracoval v excelentního kanonýra, za jedno desetiletí stihl nasázet v základní části, play off či play out více než dvě stě branek, společně
se Skuhravým a Košťálem vytvořili nejúdernější formaci klubové historie.
V sezoně 2008/2009 se stal s týmem Karlových Varů mistrem ligy, o rok dříve
došel se spoluhráči až do finále, které ve prospěch soupeře rozhodl až sedmý
duel. Největšího individuálního úspěchu dosáhl v ročníku 2011-2012, v němž
za sedmadvacet branek získal trofej pro krále střelců. Další góly pak přidal
v reprezentačním dresu na podnicích Euro Hockey Tour, na mistrovství světa
se ale doposud nepodíval. Po sezóně 2012/2013 změnil dres, když z Karlových
Varů přestoupil do pražské Sparty. A v holešovickém klubu si vede prozatím
na výbornou, o čemž svědčí nejen výborná individuální čísla týmový úspěch
v podobě zisku Prezidentského poháru.

INZERCE

5HQRPRYDQiREFKRGQtVSROHĀQRVW
VHVtGOHPY3URVWěMRYě
KOHGiYKRGQpKRNDQGLGiWDQDSUDFRYQtSR]LFL

ÔĀHWQt

9KRGQp]HMPpQDSURRVRE\
VH]GUDYRWQtP]QHYìKRGQěQtPQHERÿ,'
3UD[HYRERUXYtWiQD

.RQWDNWWHO
HPDLOSUDFH#LIIDFLOLW\F]

www.vecernikpv.cz
.cz

IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
PÍŠE BONUSOVÉ KOLO!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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