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INZERCE

PERVERZNÍK

vyzývá ženy PRASÁK V AKCI
k SOULOŽI!

BRNO • BOSKOVICE • BLANSKO
BŘECLAV • HODONÍN • PROSTĚJOV
VSETÍN • VYŠKOV • ZLÍN
NÁMĚŠŤ NA HANÉ, ZAJÍMAVÝ, STYLOVÝ RD 7+1 S KRÁSNOU ZAHRADOU

KA

NOVIN

Prostějov/mik - To je ale prasák... Ženy z Prostějova
by se měly mít v těchto dnech zcela běžně na pozoru.
Centrum města totiž obchází sedmatřicetiletý „úchyl“
(redakce disponuje pravděpodobnou identitou muže),
který verbálně i fyzicky obtěžuje něžné pohlaví nejrůznějšího věku! A jeho slovní narážky jsou až nechutné.
Policie potvrdila zatím jediný případ, který ovšem zhodnotila jako pouhý přestupek. Večerník však získal několik výpovědí žen, které perverzník sexuálně obtěžoval!

CIHLOVÝ BYT 2+1 V OV

KA

NOVIN

Strach! Několik prostějovských dívek a žen nejrůznějšího věku upozorňuje na úchyla, který je
neustále obtěžuje. Policie zatím přiznala jeden případ.
Foto: internet

POPTÁVKA

INZERCE

PRO NAŠEHO KLIENTA S HOTOVOSTÍ
HLEDÁME CHATU V PROSTĚJOVĚ,
PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ,
SELOUTKÁCH A BLÍZKÉM OKOLÍ.
Tel.: 734 747 528
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1.100.000,- Kč

Pěkný, slunný, cihlový byt 2+1 v OV po celkové rekonstrukci vč. kuchyňské linky a nových IS, s lodžií, plastovými okny
a zděným jádrem.

více se dočtete na straně 13!

e!!

2.200.000,- Kč

Velice zajímavý, cihlový, patrový dům vhodný jako rodinné
sídlo, k pronájmu nebo k podnikání.
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730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

WISCONSIN Engineering CZ
Vrahovická 41d, 796 02 Prostějov

přijmeme pracovníka/-ci na pozici
- technolog
- soustružník
- montážní pracovník
- mistr svařovny
- seřizovač a obsluha lisu

PROSTĚJOV, PATROVÝ RD 4+1 SE ZAHRADOU

IP

NÁŠ T

2.495.000,- Kč

V klidné a žádané lokalitě pěkný, řadový, patrový RD 4+1 se zahradou po částečných vnitřních úpravách.

KONTAKT: Miloš BĚHAL, personální ředitel
tel.: 582 401 950, mobil: 737 204 431
m.behal@sekamtravu.cz

RD ŽELEČ

250.000,- Kč
Menší, přízemní RD 2+1 se zahradou, veškeré IS, určený k modernizaci CP: 331 m2.

PROSTĚJOV  HRUBČICE 8KM RD 3+1

KA

NOVIN

1.400.000,- Kč

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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582 346 300

Inz.:3/14/212

Cihlový, suchý RD 3+1 určený k modernizaci se zahradou 582 m2.
CP: 1.152 m2.

Najdete nás:
Drozdovice 1338/3, 79601 Prostějov
Tel.: 734 747 528

www.rkokno.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
S prošlou občankou
Předminulou sobotu 8. března
dopoledne byl devětatřicetiletý
chodec přistižen na Vápenici,
jak přechází po přechodu na červenou. Za toto jednání je možné
udělit na místě blokovou pokutu
do výše až dvou tisíc korun. Při
řešení přestupku muž hlídce
předložil občanský průkaz. Posléze při zapisování údajů bylo
zjištěno, že doklad totožnosti je
neplatný od roku 2006. Za přestupek mu teď hrozí pokuta až
do výše deseti tisíc korun.

V DOBROMILICÍCH ŘÁDIL TRAVIČ PSŮ, JEDEN NEPŘEŽIL
„Tomu vrahovi bych jed na krysy taky nacpala do krku,“
nepáře se s pachatelem majitelka vzácných zvířat

Nechutné a odsouzeníhodné! V Dobromilicích
zřejmě řádí travič psů, který by zasloužil stejný
trest, jaký on sám přichystal minimálně třem nádherným zvířatům Terezy Apeltové z domku na
okraji obce. Sympatická blondýnka si ani po pár
dnech neumí vysvětlit, kdo mohl ublížit jejím třem
miláčkům. Ba co víc, jeden z vzácných psů útok neznámého pachatele nepřežil a musel být bohužel
utracen! Večerník se na celý případ podíval trochu
podrobněji a zavítal i přímo na „místo činu“!
Dobromilice,
Prostějov/mik

Přišla o kabelku
Předminulou neděli 9. března
před polednem seděla žena na
lavičce autobusové zastávky
y
v ulici Šárka. Vedle sebe měla
položenou kabelku. Znenadání k
ní přistoupil mladý muž a kabelku vzal. Poškozená v ní měla finanční hotovost, mobilní telefon,
klíče od nemovitostí a doklady.
Hlídka provedla kontrolu okolí,
ale muže nenalezla. Neznámý
pachatel je tímto podezřelý
z trestného činu.

Nesvědomitý řidič
V pondělí 10. března bránil
nezajištěný vůz ostatním ve
vyjetí z parkovacího místa.
Toto vozidlo navíc nebylo zajištěno uzamknutím a mělo
plně stažené okénko u řidiče.
y umístěn doklad
Uvnitř nebyl
o zaplacení parkovného. Řidič
se v blízkosti nenacházel, a proto bylo přistoupeno k odtažení
vozidla. Následně vyšlo najevo, že automobil je v přepisu
a nový majitel nedodržel desetidenní lhůtu k přihlášení. Ani
zákonná pojistka na vůz nebyla
uzavřena. Na druhý den se na
služebnu dostavil stávající majitel společně s prodávajícím.
Předložili kupní smlouvu a vůz
byl vydán. Odtah však provozovatele přijde na 2000 korun.

Roztržená občanka
Na služebnu městské policie
se v úterý 11. března dostavil k
projednání svého přestupku devatenáctiletý mladík. Při prokázání totožnosti předložil rozpůlený občanský průkaz, kdy tyto
dvě části byly slepeny k sobě
samolepící průhlednou páskou.
Jak k tomuto poničení došlo, se
dotyčný nemínil vyjádřit. Tímto
však porušil povinnost chránit
občanský průkaz před poškozením.

Trubky odvezli strážníci
Uplynulou středu 12. března
v ranních hodinách si strážníci
povšimli dvou mužů, kteří nesli
na ramenou čtyři kusy lešenářských trubek. Pánové přiznali,
že jejich záměrem bylo dopravit železo do sběrných surovin.
Odkud trubky pocházejí, však
p
nepřiznali.
Tvrdili,, že jje nalezli
na ulici Šárka. Komu trubky
patří, se v dané době zjistit nepodařilo, proto byly převezeny
na služebnu městské policie.
Při předložení dokladů vyšlo
najevo, že jeden z mužů přibližně před rokem ztratil občanský
průkaz, avšak nový si doposud
nevyřídil. Toto jednání je přestupkem podle zákona o občanských průkazech a věc byla
předána příslušnému orgánu.

Okradena na hajzlíku
Ponechat věci bez dozoru se
nevyplácí. O tomto se ve středu
12. března večer na vlastní kůži
přesvědčila šestašedesátiletá
žena, která si odložila dámskou
kabelku v prostorách veřejných
toalet v budově hlavního nádraží. Následně zjistila odcizení peněženky, kde měla hotovost ve
výši osmi setz korun a osobní
y Na místo byla přivoládoklady.
na Policie ČR.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

„Ve středu dvanáctého března
zahájili policisté z Obvodního
oddělení v Němčicích nad Hanou úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu týrání zvířat, kterého se měl
dopustit zatím neznámý pachatel
v Dobromilicích. Někdy v čase od
pátku sedmého do soboty osmého
března měl na dvorek oploceného pozemku u rodinného domu
umístit otrávenou návnadu, kterou pozřeli tři pejsci třiatřicetileté
majitelky. Následkem toho nastaly u psů zdravotní problémy, na
základě kterých musel být jeden

z nich v pondělí desátého března utracen. Zbylí dva psi zůstali
v péči veterináře,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
k přesnému určení příčiny jednoho ze psů byla nařízena veterinární pitva a rovněž rozbor
směsi, kterou pejsci pozřeli.
Večerník se v pátek rozjel do Dobromilic a požádal nešťastnou majitelku nádherných a vzácných modrých gaskoňských honičů o přímé
vyjádření. Tereza Apeltová neskrývala smutek a zároveň rozhořčení.
„Nějak po třetí hodině ráno vyběhli
pejsci ven, oni se tak brzy vždycky
chodí vyvenčit. Po deseti minutách

Chlápek po návratu z hospody

VYHROŽOVAL MATCE
Prostějov/mik - Prostějovští
strážníci zasahovali předminulý pátek 7. března
v jednom z domů, kde
totálně opilý syn vyhrožoval
matce fyzickým napadením.
Toho matka nechtěla pozdě
večer a v takovém stavu
pustit domů, ovšem povedený synáček v letech na ni
křičel, že ji zmlátí...
„Při příjezdu hlídky pětačtyřicetiletý muž již seděl na
chodbě na schodech a bylo
na první pohled patrné, že je

silně podnapilý. Dechovou
zkouškou u něj strážníci zjistili 2,96 promile alkoholu.
Pochopitelně byl přepraven do
záchytné stanice v Olomouci,“
prozradila Večerníku Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Jak dodala, v tomto případě se
jedná o návrhový přestupek,
neboť jde o rodinné příslušníky.
Pokud do tří měsíců podá žena
návrh správnímu orgánu, hrozí
přestupci pokuta až do dvaceti
tisíc korun.

přiběhli zpátky a znovu si lehli do
svých pelíšků. Asi po půlhodině ale Šarpej Rocky vyskočil ze
sedačky na zem a začal strašně
zvracet. Pak začal mít stejné potíže
i druhý pejsek a třetí přiběhl opět
z venku, načež se začal olizovat.
Bylo mi hned jasné, že něco venku snědli. Vyběhla jsem a u brány našla dvě tašky. V jedné byly
špekáčky, v nichž byly zatlačeny
jakési granule a prášky. Ve druhé
byla jakási směs pomíchaná rovněž s prášky, které vypadaly jako
brufen nebo ibalgin. Obsahem
balíčků pak byly ještě rozmočené
granule jedu na krysy,“ popsala
Večerníku šokující odhalení Tereza
Apeltová z Dobromilic.
Co se dělo dál? Pochopitelně v tu
ránu neváhala a okamžitě zavolala policii. Členka mysliveckého
sdružení navíc odvezla všechny
tři pejsky k veterináři, toho nejmenšího Rockyho však museli
bohužel utratit. Další dva se
z otravy už pomalu dostávají,
ale vyhráno ještě nemají. „Jeden
už zase skáče a běhá, s tím druhým je to ale pořád špatné. Jenom
polehává a občas ještě skučí boles-

Dva přežili. Tereza Apeltová z Dobromilic se dvěma gaskoňskými
honiči, kteří se uzdravují z útoku zatím neznámého traviče. Třetí jejich kamarád už bohužel není mezi nimi...
Foto: Michal Kadlec
tí,“ popsala stav dvou přeživších stěhovat, tady je prostě už nechci
pejsků jejich majitelka.
nechat a o stěhování přemýšlím
Ona sama podle svých slov i já sama. Jestliže bydlím vedle
nemá vůbec žádný problém se vraha, který zabíjí mé miláčky,
sousedy, nikdo si nikdy nestě- budu se cítit vždycky v nebezpečí!
žoval na její psy. „Samozřejmě Na druhé straně mě velice překvaurčité podezření mám a věřím, že pili policisté, kteří si tento případ
policisté pravého pachatele vypá- vzali za svůj a snaží se po tom tratrají. Pochopitelně po něm budu viči pátrat. Zatím se prý ale nemají
vymáhat škodu, i když bych nej- čeho chytit. Nevím jak to dopadraději zvolila stejnou variantu jako ne, ale věřím, že ten blázen neujde
on. Nacpala bych mu stejný jed na trestu,“ přeje si Tereza Apeltová.
krysy do krku,“ nebere si servítek „Policisté případ šetří pro podezřesympatická mladá blondýnka ní ze spáchání trestného činu týráz Dobromilic. Jak se ještě svě- ní zvířat, na který trestní zákoník
řila Večerníku, případ s ní tak stanoví trest odnětí svobody až na
otřásl, že se rozhoduje změnit tři roky,“ dodala Irena Urbánková,
i bydliště. „Hodlám své psy od- mluvčí krajské policie.

OPILÁ SENIORKA

vrazila do policejního auta!
Prostějov/mik - Tak to tady
snad ještě nebylo! Opilá
postarší cyklistka nejenom že
předminulou sobotu projela
jednosměrkou, ale záhy navíc
vrazila i s kolem do auta
městské policie!
„V sobotu osmého března ve
večerních hodinách vyjela čtyřiašedesátiletá žena z Mojmírovy
ulice na Husovo náměstí.
Porušila přitom dopravní značku
´Zákaz vjezdu všech vozidel

v jednom směru´. Ve stejnou
dobu projížděla Husovým
náměstím autohlídka strážníků.
Řidič služebního vozu zastavil, aby zabránil střetu.
V tomto okamžiku byla cyklistka na úrovni vozidla, ztratila
rovnováhu a i s jízdním kolem
spadla na levý blatník a levé
přední dveře auta městské policie. Při pádu ke zranění naštěstí
nedošlo,“ informovala Večerník
Jana Adámková, tisková mluvčí

Městské policie v Prostějově.
To pravé překvapení přišlo ale
až ve chvíli, kdy strážníci vystoupili z auta a snažili se starší
ženě pomoci. „Z jejího dechu
byl cítit alkohol. Při dechové
zkoušce bylo u ní naměřeno
1,66 promile alkoholu. Na
místo byla přivolána dopravní
policie. Škoda na služebním
vozidle byla vyčíslena na částku
čtyřiadvacet tisíc korun,“ dodala
Adámková.

ze soudní síně...

„Feťák“ se šroubovákem nadělal škody za stovky tisíc
Martin Kvasnička z Prostějova VYKRADL I MLÉKOMAT!

Minimálně devět krádeží si po svém propuštění
z vězení v listopadu 2011 připsal na své konto
drogově závislý Martin Kvasnička. Je přitom velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti jich má tento pětatřicetiletý muž na svědomí výrazně více...
Zajímavé je, že na lup vyrážel vždy se šroubovákem a železnou tyčí. Po úterním rozsudku prostějovského soudu, kterého se Večerník zúčastnil, by
se měl do vězení na dva a půl roku vrátit.
Prostějov/mls
Martin Kvasnička je jedním z celé
řady mladých mužů závislých
na pervitinu, kteří se pohybovali
kolem známého prostějovského
„feťáka“ a dealera Miroslava Otty.
Ten byl kvůli svým neustálým
krádežím před nedávnem vzat do
vazby. U soudu s Kvasničkou pak
vystupoval Otta jako svědek. Byl
totiž pravidelným návštěvníkem

v bytě Moniky B. v Dvořákově
ulici, kam se „feťáci“ stahovali.
Nelze se divit, že občas se tu objevila i nějaká ta kradená věc...
Byl to právě Miroslav Otta, kdo
na policii vypověděl mimo jiné
to, že obžalovaný někde sehnal
speciální kameru pro průzkum
potrubí, přinesl ji do bytu a hledal pro ni kupce. „Tu kameru do
bytu ve Dvořákově ulici nedonesl
obžalovaný, ale Rom z Přerova,

kterého znám pod jménem Rosťa,“ pozměnil Otta svoji výpověď
přímo u soudu.
Ani to však na Kvasničkově
případu prakticky nic neměnilo. Obžalovaný se totiž přiznal
k celkem devíti krádežím. Se
šroubovákem vykradl například i známý mlékomat, který
provozuje ZD Němčice nad
Hanou. Ač sám si přišel na pár
korun, družstvu nadělal škodu
za témě stopadesát tisíc... „Dělal
jsem to proto, že jsem potřeboval
na jídlo,“ snažil se obhájit nezaměstnaný Kvasnička, přičemž
jaksi zapomněl, že kromě pečiva
si pravidelně kupoval i pervitin.
Okresní soud v Prostějově nakonec Kvasničku za opakované
krádeže poslal na třicet měsíců
do vězení. „Ve váš prospěch hovoří vaše přiznání a spolupráce
s policií. Naopak v neprospěch

Nerad se fotí? Pětatřicetiletý Martin Kvasnička při východu ze soudní
síně před objektivem Večerníku svoji tvář odvracel... Foto: Martin Zaoral
to, že jste se absolutně nepoučil
z vašich předchozích odsouzení.
Podmínka tak u vás už nepřipadá v úvahu,“ odůvodnila výši
i druh trestu soudkyně Adéla
Pluskalová.
Už během pobytu v base by
měl Kvasnička začít pořádně

šetřit. Všem poškozeným, které
okradl, totiž navíc musí nahradit
škodu, která dosáhla několika
set tisíc korun.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.

ALOIS NAVRÁTIL

Dopoledne pod parou!

Ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý pětasedmdesátiletý
ý řidič vozidla
Škoda Felicia, kterého policisté
kontrolovali uplynulou středu
12. března krátce po desáté
hodině dopoledne na Brněnské
ulici v Prostějově. Při kontrole
nadýchal1,84
ý
, ppromile alkoholu.
Řidič se přiznal, že předchozího dne večer vypil láhev vína.
Po poučení se odmítl podrobit
lékařskému vyšetření, policisté
mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Hrozí mu
až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Šofér a marihuana

Z přestupku řízení pod vlivem
návykové
látky
y
y jje ppodezřelý
ý
šestadvacetiletý muž z Čelechovic na Hané, který byl v
neděli 8. března kolem třiadvacáté hodiny na ulici Palackého
v Prostějově kontrolován jako
řidič osobního vozidla. Muž byl
vyzván k provedení dechové
zkoušky na alkohol, která byla
negativní. Jelikož se chování
muže policistům nepozdávalo, provedli test na přítomnost
drog, který byl pozitivní na
canabis. Muž se dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
a odběru krve. Za řízení pod
vlivem drog hrozí podezřelému
sankce do padesáti tisíc korun,
zákaz činnosti až na dva roky
a ztráta sedmi bodů.

Dáma je bez kola

Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
v pondělí 10. března po třinácté hodině před obchodním
domem na Dukelské bráně
v Prostějově odcizil ze stojanu
uzamčené dámské jízdní kolo.
Tímto jednáním tak způsobil
majitelce škodu kolem patnácti
tisíc korun.
Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který v úterý 11. března třináct minut po jedenácté
hodině na ulici Mathonova
v Prostějově
s vozidlem
j poškodil
p
Škoda Octavia červené vínové
barvyy výjezdovou
závoru u areýj
álu nemocnice. Řidič
s vozidlem
Řidičsvozidlem
se snažil závoru podjet, kdy o ni
zachytil a nadzvedl ji proti síle
zavíracího mechanismu, až došlo k ohnutí. Celkově způsobil
škodu kolem deseti tisíc korun.

Z auta ukradl kolo

Škodu za šestnáct tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase
z úterý 11. na středu 12. března
vloupal do vozidla Kia Carnival, které bylo zaparkované na
parkovišti mezi ulicemi Olomouckou a Budovcovou. Do
vozidla vnikl zadními dveřmi
a ze zavazadlového prostoru
odcizil pánské horské jízdní
kolo za devět tisíc korun.

Prostějov/mik

se narodil 27. července 1944
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 65 do 70 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
hubenou postavu a šedivé vlasy.

Drahá
D
há návštěva
á ště u baru...
b

Uplynulou neděli krátce po půlnoci ohlásila čtyřicetiletá žena
krádež věcí z kabelky v restauraci na ulici Dolní v Prostějově.
Neznámý lapka využil s největší
pravděpodobností její nepozornosti a z volně odložené kabelky u barového pultu jí odcizil
mobilní telefon značky SAMSUNG Galaxy S2 a peněženku
s osobními doklady
y a platební
p
kartou. Žena tak přišla o věci
v hodnotě 7 070 korun. Pachateli
v případě prokázání viny hrozí
až dvouletý pobyt ve vězení.

Prorazil závoru

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

ČERNÁ KRONIKA

PAVEL NEHERA

LUKÁŠ SPÁČIL

RADEK TRUNDA

se narodil 18. února 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. června 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 38 do 43 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.

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

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

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
na webu
www.vecernikpv.cz

Zpravodajství
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PO PÙLSTOLETÍ BAKALÁR V ŽELEZECH!
KONÈÍ U OP I ZAHRÁDKÁØI...
Vrahovice/mls - Tohle je opravdu hodně smutné loučení...
Přesně padesát let hospodařil
dlouholetý předseda prostějovských zahrádkářů František
Nevrtal na své zahrádce v kolonii nedaleko prostějovského
OP. V posledních letech musel
ale čelit neustálým nájezdům
zlodějů kovů a nyní šestasedmdesátiletý muž končí definitivně. Nový majitel areálu
ve Vrahovicích totiž dal všem
nájemníkům kolonie rychlou
výpověď. Do konce letošního
března se musí bez náhrady
vystěhovat!
Výpověď se týká přibližně třiceti
zahrádkářů, kteří obhospodařovali
kolonii u železniční vlečky vedoucí do areálu někdejšího oděvního
gigantu. Nikdo z nich nespočítá,
kolikrát tu vlastníma rukama obrátili doslova každičký kousíček
půdy. A teď musí nedobrovolně
všechno opustit...
„Zahrádkářská kolonie vznikla
v roce 1964, jsem už jejím posledním zakládajícím členem. Za
tu dobu se tu vystřídaly stovky
nájemníků. Práce tady pro nás
vždy byla obrovským koníčkem,

Prožil tu kus života. František Nevrtal je posledním základajícím
členem zahrádkářské kolonie nacházející se u OP. Na svém pozemku hospodaří už od podzimu 1964. Letošní jaro tu pro něj bude
definitivně poslední.
Foto: Martin Zaoral
bez něhož jsme si nedokázali
svůj život představit. Té zeleniny
i ovoce, co jsme tu vypěstovali...!
Pravidelně jsme jím zásobovali
široké příbuzenstvo,“ zavzpomínal s dojetím František Nevrtal,
dlouholetý předseda prostějovských zahrádkářů. Definitivní
zánik Oděvního podniku znamená ovšem konec i pro řadu
místních zahrádkářů. „V posledních letech jsme dostávali těžké rány od zlodějů kovů. Ukradli
mi plot, jen do chatky se vloupali

asi šestkrát. Nejvíc mě naštvalo,
když mi vloni kvůli asi pěti kilům
železa převrhli včelí úl. Dvě včelstva kvůli nim naprosto zbytečně
uhynula,“ pokračuje ve vyprávění pro Večerník Nevrtal, který
jen těžko skrývá své rozčarování.
„Už jsem se tady o to nestaral tak
intenzivně jako dřív. Nicméně
stále tu mám já i ostatní chatky
či stromy, které nám zde rostly
i několik desítek let. Asi bych,
tak jako tak, stejně brzy skončil,
ale opravdu jsem nečekal, že to

Své
mají copozemky
nejry
vyklidit! chleji

všechno vezme tak rychlý konec.
Pro mě osobně je hodně těžké
to tu po tolika letech opustit, nedokážu myslet na nic jiného...,“
dodává vášnivý zahrádkář, který
se do Prostějova před mnoha lety
přestěhoval z maličké vesničky
na Českomoravské vrchovině.
Ve městě bydlel v paneláku v Tylově ulici a práce na zahrádce pro
něj znamenala nejen přivýdělek a
zdroj čerstvé zeleniny i ovoce, ale
především velkou radost. Nyní
však po padesáti letech pro něj
i třicet podobných nadšenců
všechno nenávratně odchází!
„Od nových majitelů jsme dostali
pokyn, vše co nejdříve vyklidit.
Termín máme přibližně do konce
března. Všichni nájemníci si mohou vzít vše, co chtějí. Na žádnou
finanční náhradu však ze zákona
nemají právo,“ potvrdil zlověstnou informaci Lubomír Studený,
současný jednatel prostějovských
zahrádkářů. Co s pozemky bude,
netuší. A ani noví vlastníci nám
odpověď zatím nedali..
Pokud máte zahrádku ve zmiňované kolonii a chcete se svěřit
Večerníku, neváhejte a napište
nám na e-mail vecernik@pv.cz!

„JE TO FRAŠKA,“

TVRDÍ JEHO BLÍZCÍ Z DUBAN
í na
atčenpv.cz
z
e
z
VIDEO.vecernik
www

Drsné zatčení. Členové Útvaru rychlého nasazení vytáhli Jána Bakalára z auta na parkovišti v Praze.
Pohyboval se v Česku na falešnou občanku...
Foto: videozáznam Policie ČR
Olomouc, Dubany/mik - Do
roka a do měsíce! Tímto
upraveným výrokem z Jiráskových Psohlavců se dá
charakterizovat zatčení Jána
Bakalára. Muž, který je
hlavním podezřelým V kauze „přepadení kurzovního
vozidla v Přemyslovicích“
a následného uloupení třia-

třiceti milionů korun ze dne
21. února loňského roku, byl
minulé pondělí 10. března
dopaden členy Útvaru rychlého nasazení na parkovišti
v Praze 9.

Minulou středu dopoledne
uspořádali policisté v sídle
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje monstrózní tiskovou konferenci, na
které prezentovali svůj úspěch.

veškeré podrobnosti z dopadení Jána Bakalára
i reakce příbuzných si můžete přečíst na straně 13!

PROSTĚJOV PROTÍNÁ UŽ BEZMÁLA TŘIADVACET KILOMETRŮ CYKLOSTEZEK
„Zaplať pánbůh už nikdo nemůže tvrdit, že vedou odnikud nikam,“ těší náměstkyni primátora pro dopravu Alenu Raškovou

Prostějov je městem cyklistů, o tom není pochyb. Na tuto jasnou věc a současně vzrůstající
módní trend zareagovala radnice už v roce 1995
výstavbou prvních metrů cyklostezek. Během
následujících devatenácti let došlo doslova k raketovému vzestupu dalších obdobných projektů
v desítkách lokalit města. Současný Prostějov
tak aktuálně protíná 22 760 metrů těchto komunikací určených výhradně pro cyklisty. Magistrát
od roku 1995 do této výstavby investoval už neuvěřitelných 138 milionů korun, což je jinými slovy
například jeden celoroční rozpočet na všechny
investice města!
Prostějov/mik
Bezmála třiadvacet kilometrů
cyklostezek je na tak malé město poměrně dost. „To bezesporu
ano. Jenomže ještě před pár lety
jsme byli terčem pro kritiky, kteří namítali, že cyklostezky vedou
odnikud nikam. To zaplať pánbůh
dnes už nikdo tvrdit nemůže, protože postupem času se nám podařilo spoustu tras propojit v celistvý
soubor,“ reagovala Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov, která je
zodpovědná za dopravu ve městě.
„Když se už před dvaceti lety
začala plánovat celá síť prostějovských cyklostezek, projektanti se
často dostávali do problémů s tím,

že ne všechny potřebné pozemky
šly jednoduše vykoupit. Někteří majitelé si kladli přemrštěné
požadavky. Postupem let ale po
jednáních došlo k dohodě, a proto
se cyklostezky postupně doplňovaly a napojovaly,“ neskrývala
dále Rašková spokojenost nad
vytvořenou sítí. Jak vzápětí připojila, ona sama je nejvíce hrdá
na cyklostezky vedoucí směrem
na Kralice na Hané, nebo na
Smržice či do Kostelce na Hané,
a také na nedávno dokončenou
trasu pro cyklisty napříč biokoridorem Hloučela. „Co však zatím doposud chybí, je cyklostezka
ve Vrahovické ulici. To už není
oříšek, to je pořádný ořech, který
táhneme na zádech již několik

Zdroj: Magistrát města Prostějova

Bezpečně na kole. Rozsáhlou síť cyklostezek Prostějované rádi
využívají, nemusí se o ni dělit s motoristy. Foto: archiv Večerníku
let a pořád se nemůžeme hnout
z místa. Tato investice bohužel
vázne na spolupráci s Dopravním
inspektorátem Policie ČR, ale
o tom se už napsalo a napovídalo
mnohé,“ pokrčila rameny náměstkyně přimátora.
Za svými názory na prvotní
účel cyklostezek však trvá.
„Prvořadým úkolem je vymístit cyklisty z běžné silnice a tu
nechat pouze motoristům. Je

ODVOLÁNÍ
škole už v letech 2011 a 2012.
Neodborná manipulace s ohřevem i přívodem teplé vody
do bazénu měla za následek
abnormální spotřebu energie
a tím samozřejmě také obrovské vícenáklady. Ty se pak
v účetnictví školy dva roky
kamuflovaly. Letos ale spadla
klec, kontroloři na machinace
s platbami přišli!
„Na vaši otázku, zda se průšvih na této škole týká financí,
pak říkám ano, je to tak. Jde
o chyby v účetnictví a škole teď
chybí peníze na samotný provoz,“ potvrdila nám informace
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora, která je zodpovědná
za školství v Prostějově.
Zda bude shledán jediným
zodpovědným právě ředitel
školy Ivan Pospíšil, bude známo v úterý po jednání rady
města. Podle informací Ve-

černíku mu hrozí i samotný
vyhazov! „Budeme zvažovat
různé varianty, mezi nimiž je
i možnost odvolání,“ připustila
Ivana Hemerková.
Večerník kontaktoval také
samotného ředitele Základní
školy Dr. Horáka v Prostějově Ivana Pospíšila. Ten nám
slíbil obsáhlejší exkluzivní
vyjádření až po té, co radní
dospějí k nějakému konkrétnímu závěru. „V tuto
chvíli bych nerad předjímal, co
všechno může nastat. Vyčkejme na rozhodnutí rady města,“
poznamenal Pospíšil s tím,
že problém na škole opravdu
vznikl... „Celá záležitost má
ale širší pozadí,“ dodal.

Jak radní zítra
rozhodnou? Klikněte na
www.vecernikpv.cz
a dozvíte se vše!

pravda, a v tomto smyslu i chápu
stanovisko pana Vafka z Dopravního inspektorátu, že v mnohých
městech je současným trendem
nechávat cyklisty jezdit po silnici
a přitom jim vytvořit jen samostatný, třeba barevně odlišený jízdní
pruh. Jenomže podle mého názoru toto jde realizovat jen na širokých komunikacích, ale nikoliv
v podmínkách některých lokalit
Prostějova,“ tvrdí Alena Rašková.

V posledních letech došlo také
v rámci budování sítě cyklostezek i k několika úspěšným
jednáním mezi prostějovskými
radními a zastupiteli sousedních obcí. Díky tomu se pro
cyklisty propojil Prostějov
například se Smržicemi, Kostelcem na Hané, Kralicemi na
Hané či Bedihoští. Na druhé
straně tyto projekty pokulhávají v případech Mostkovic
nebo Určic. „Co se týká Mostkovic, my můžeme vybudovat cyklostezku pouze na našem teritoriu
a tak se i stalo. Dnes už se podařilo
postavit cyklostezku podél Hloučely až po Tichou, a jestli dojde
někdy v budoucnu na napojení
až k přehradě, to záleží na vedení
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Řediteli ZŠ Dr. Horáka hrozí

Prostějov/mik - Magistrát
Statutárního města Prostějov
řeší v těchto dnech pořádně
zapeklitý skandál. Kontrola
z finančního odboru totiž odhalila v účetnictví Základní školy
Dr. Horáka obrovské nesrovnalosti v řádu statisíců korun!
Problém je tak vážný, že radní
připravují návrh na odvolání
ředitele školy Ivana Pospíšila.
Za něj se ale postavili jak učitelé, tak i školská rada...
„Nebudu nic zastírat, jde o vážnou, velmi vážnou situaci. V tuto
chvíli ji ale nechci komentovat.
Alespoň do chvíle, než celou
záležitost projedná rada města,“
reagoval na dotaz Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov s tím, že
ono zmíněné zasedání se koná
již zítra, tj. v úterý 18. března.
Podle informací Večerníku
vznikl problém na uvedené

6 800 00
0
9 200 00
0
9 400 00
0
11 900 0
00
51 500 0
00
2 700 00
0

Náklady (v Kč)

Rozsah výstavby cyklostezek v Prostějově

V letech 1995 až 2005 se v Prostějově
vybudovalo 5 540 metrů cyklostezek.

mostkovického obecního úřadu,
zda na tuto investiční akci sežene
peníze. To samé se týká i Určic.
Náš magistrát plánuje v co nejkratší době výstavbu cyklostezky
v Určické ulici okolo azylového
domu až po hranici města. Je
pak otázkou času i samozřejmě
peněz, kdy sousedé se napojí
a zajistí pokračování cyklostezky
až do této obce. Co se týká nás,
cyklostezku spojenou s chodníkem považujeme v Určické ulici
za jednu z priorit. Je to totiž hodně
nebezpečná lokalita, kdy dosud
chodci i cyklisté používají silnici
a stávají se doslova terčem pro
řidiče vozidel,“ prozradil z plánů
žena zodpovědná za prostějovskou dopravu.

Když pomineme neustále mediálně propíranou Vrahovickou
ulici, k největším problémům
dochází v současnosti při realizaci cyklostezky do Žešova.
„Tak toto je už letitý problém.
Doslova se zde hádáme s majiteli pozemků o každý metr, proto
cyklostezku na Žešov stavíme na
etapy. Budujeme ji tam, kde už
jsou pozemky naše a o zbytku stále jednáme,“ doplnila náměstkyně
primátora Prostějova Rašková
s tím, že také v roce 2014 město
plánuje další investice do cyklostezek. Tou nejvýznamnější
má být napojení stávající cyklostezky v Dolní ulici na zbrusu
novou, která povede až do průmyslové zóny.

Mladík se oběsil prý z nešťastné lásky!
Poslední sbohem mu dali příbuzní a kamarádi v pátek...

Prostějov/mik, mls - Zoufalý
čin, který nikdo z nejbližších
nedokáže pochopit. Jak Večerník informoval už v minulém čísle, u cyklostezky
za kasárnami v Letecké ulici našli předminulou neděli
9. března oběšeného mladého muže. S pětadvacetiletým
Davidem Třískou z Bedihoště se uplynulý pátek přišly
na městský hřbitov rozloučit
desítky lidí...
Policie během uplynulého
týdne definitivně potvrdila,
že v celém případu šlo o sebevraždu. „V neděli devátého března po třinácté hodině
oznámil na policii sedmadvacetiletý muž, že ve křoví vedle cyklostezky z ulice
Letecké do Bedihoště nalezl
oběšeného muže. Provedeným šetřením bylo zjištěno,
že se jedná o pětadvacetiletého mladíka z Prostějovska,
kdy cizí zavinění bylo vyloučeno,“ uvedl Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

BYLI JSME
U TOHO!

Odešel příliš mladý. S pětadvacetiletým Davidem Třískou z Bedihoště se v pátek 14. března přišly
rozloučit desítky lidí.
Foto: Martin Zaoral a Facebook
Podle informací šířících se po
sociálních sítích se měl mladý
muž oběsit kvůli nešťastné
lásce. To ale policie nehodlá
komentovat. „Mohu pouze
potvrdit, že u mrtvého byl
nalezen dopis na rozloučenou
a případ je šetřen jako sebevražda. K jejím okolnostem
a obsahu dopisu se nebude
policie vzhledem k rodině vyjadřovat,“ dodal mluvčí krajské policie Josef Bednařík.

Jak Večerníku prozradil šéf
prostějovské rychlé záchranné služby, sanitka se na místo
tragédie dostavila během několika málo minut po nahlášení nálezu těla. „Bohužel, lékaři naší záchranky mohli na
místě už jen konstatovat smrt
oběšením. Provádět resuscitaci bylo zcela zbytečné, došlo
pouze k ohledání těla. Posléze si případ převzala policie,“
uvedl Radomír Gurka.

Davida Třísku přišli na Městský hřbitov v Prostějově vyprovodit na jeho poslední cestu
vesměs mladí lidé z řad kamarádů a kamarádek, z rodiny
pak rodiče a tři sourozenci. Atmosféra byla samozřejmě více
než ponurá, z reproduktorů
se nesla píseň zpěvačky Enya
a místností se nesl pocit marnosti překrývající hlasitý pláč.
Hovořit do tisku se pochopitelně nikomu nechtělo...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

6 895

+

Z pouhý
Za
hý milion.
ili
N
No nekupte
k
to! Prostějovský magistrát vyhlásil záměr prodeZa lásku
je domu na Jiráskově náměstí v těsném
život! Během
sousedství křižovatky. Dvoupatrový
minulého týdne
dům nabízí za pouhý milion kovyplynuly na povrch
run. Proč? Protože nemookolnosti sebevraždy mladévitost je na spadnutí,
ho muže, kterého našli oběšenéa vyžádá si další
ho v křoví u cyklostezky na Bedihošť.
velké invesPětadvacetiletý mladík si vzal život kvůli
tice.
nešťastné lásce! Policie případ uzavřela
jako sebevraždu.

Osobnost týdne
PAVEL MASLÁK
Tak to byla vskutku mistrovská návštěva! Do Prostějova ve čtvrtek uplynulého
týdne zavítal čerstvý halový mistr světa
v běhu na 400 metrů, který úzce spolupracuje s agenturou Česká sportovní
a jejím bossem Miroslavem Černoškem.
A „Máslo“ v Hotelu Tennis Club bavil...
exkluzivní rozhovor najdete na straně
32 dnešního vydání

To je nepříjemné! Počet lidí
bez práce atakuje na Prostějovsku už magickou hranici
sedmi tisíc. Minulý týden
Úřad práce zveřejnil aktuální čísla týkající se nezaměstnanosti. Uvedený počet
6 895 klientů „pracáku“ má
k výběru nového zaměstnání pouze 432 volných míst...

-

Výrok týdne
„JSTE
JSTE UBOZÍÍ
A TRAPNÍ.
PROČ RADĚJI
NEINFORMUJETE
O ÚSPĚŠÍCH ŽÁKŮ
NAŠICH ŠKOL?“
Jeden z diskutujících
čtenářů webu Večerníku
kritizoval reportáž
z erotického plesu v Jesenci

BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM A ARCHIVY S KRONIKAMI U TOHO PROLEZEM

Analýza
A
nalýza

Kapku jsem rozšířil známou pranostiku, ale chtěl jsem tím naznačit, že
se dnes zase ponoříme do historie
našeho města v kulatých a půlkulatých „výročích“, která připadají na
letošní rok 2014.

Martin Mokroš
Začnu hned tragickou zprávou
pro všechny pivaře z března
1949, neboť tehdy vyhořela sladovna bratří Wintrů, kteří byli
i majiteli měšťanského pivovaru. Daleko větší tragédie
ovšem postihla prostějovskou
Sokolskou župu, která v březnu ukončila činnost z důvodu
takzvané reorganizace. My už
dnes víme, jak to se sokolstvem
po komunistickém převratu dopadlo, takže směle můžeme říci,
že za reorganizací byl spíše počátek likvidace této organizace,
která měla jen na Prostějovsku
takřka dvanáct tisíc členů. A tak
za jediné pozitivum z března

1949 lze považovat vypsání veřejné soutěže na pomník básníka
a rodáka Jiřího Wolkera.
O deset let později v březnu
1959 nás může potěšit zpráva,
že tři prostějovští pedagogové
byli tehdy odměněni ke Dni
učitelů až představiteli vlády
v Praze, to se hned tak nepoštěstí ani dnes. Své dějiny
začal psát v březnu 1959 náš
velodrom, který vznikl přebudováním stadionu Sokol, a nás
může těšit, že i dnes slavíme
toto výročí. Je stále funkční
a jeho zrekonstruované zázemí
umožňuje pokračovat v úspěšné tradici prostějovské dráhové
cyklistiky. Velkou přestavbu
zažila tehdy i budova muzea,

neboť byly zrušeny krámky
pod jeho přední částí a vznikla
naopak dvě průchozí podloubí.
O tom, jak se vyplatí nevyhazovat nic, co je staré a dát to odborníkovi (apeloval jsem na vás
v jedné z loňských analýz),
mohl v březnu 1959 vyprávět
JUDr. Jan Poláček, sběratel hanáckých a slováckých lidových
písní, který od roku 1929 žil
v Prostějově. Při probírání se pozůstalostí svého kolegy právníka
Ferdinanda Menčíka narazil na
rukopis - část skladby přímo od
slavného Wolfganga Amadea
Mozarta!
Poskočím o dalších deset let
do března 1969 a zde musím
připomenout dvě návštěvy
významných osobností „Pražského jara“, a to exministra
zahraničí profesora Jiřího Hájka,
který přednášel v oděvním klubu
na téma „Místo ČSSR ve světě“.
Tamtéž se koncem měsíce mohli
lidé potkat s dr. Čestmírem Císařem, tehdy předsedou České
národní rady, který přednášel

fejeton Vzpomínky na

plynovou masku

Petra Hežová
Už mnohokrát
jsem si téměř se
slzami v očích
vzpomněla na
brannou
výchovu na „základce“, kdy po
důkladném poměření vzdálenosti brady od nosu bílým
plastovým měřítkem, které
mi, kdoví proč, vždycky připomínalo jelení parůžky, byla
každému ve třídě přidělená
„vytoužená“ plynová maska.
S tou jsme si několik hodin užili
spoustu legrace na úkor zcela
postradatelné výuky. Vždycky mě celkem namíchlo, že na
mě vybyla ta nejsmradlavější
maska, což mě už tehdy nutilo
k úvaze, jestli bych si ji tváří

v tvář plynovému útoku byla
ochotná opravdu nasadit a dýchat skrze páchnoucí filtr. Za
několik posledních let jsem se
přesvědčila, že ano, a bez váhání. Například docela nedávno,
kdy jsem vešla do školící místnosti, kde sedělo prozatím pouze několik lidí. Pohodlně jsem
se usadila blízko dveří - aneb
nikdy nevíte, kdy se to může
hodit, a vyčkávala příchodu
ostatních. Do řady přímo přede mě se ale posadil člověk,
kterému slovní spojení ‚osobní
hygiena‘ říkalo tak málo jako
mně jaderná fyzika... Přesunula jsem se o nějaké dvě židle
dál, což nepomohlo, naopak to
nelibě páchnoucí odér rozšířilo po celé místnosti. V zoufalství jsem se vrhla na opačný
konec haly, kde, jak jsem

doufala, budu alespoň částečně z dosahu plynového útoku
neznámého muže. Jak postupně přicházeli další kolegové,
místnost se zaplnila a já jsem
upřímně litovala ty, na které
vybylo místo v těsné blízkosti
„Pana Smraďocha“.
V té chvíli se ke mně otočila
vedle sedící kolegyně, která
chtěla probrat detaily přednášky a já myslela, že mě porazil
kamion s uleželou cibulí a plesnivým ovocem. Kolegyni zřejmě v nestřeženém okamžiku
něco vlezlo do krku a chcíplo
to tam, jiné vysvětlení opravdu
nemám... Odevzdaně jsem snížila svou dechovou frekvenci
na minimum, modlila se za
brzký konec přednášky a s láskou vzpomínala na svou školní
smradlavou masku.

Konstelace
hvězd Prostějova
Také se vám při nádherném jarním počasí rapidně zlepšila nálada?

Možná úsměv Prostějovanům teď z tváří zmizí při vypracovávání
daňových přiznání, ale celkově by to nemělo mít vliv na týden plný
plánů a optimistických očekávání.

Berani - 20.3. až 18.4. Počítejte tento týden se zvýšenými finančními výdaji. Budete muset zaplatit
veškeré pohledávky, nad kterými jste v nedávné
minulosti mávli rukou. Těsně před víkendem navíc
musíte vyrazit na velký jarní nákup...
Býci - 19.4. až 19.5. Je nejvyšší čas, abyste s příchodem jara konečně udělali něco s úklidem svého
příbytku. Máte v něm neskutečný binec, takže neváhejte a jeden celý den věnujte drhnutí, vysávání,
leštění a utírání prachu.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nejbližší dny budou pro
vás jako vystřižené z románu. Naprosto bezhlavě se
zamilujete, a tak další věci, které byste měli urychleně řešit, ustoupí do pozadí. Užívejte si ale lásky,
dokud to jde, včetně erotických nocí.
Raci - 20.6. až 21.7. Neflákejte se doma, když
venku je tak krásně! Lenošit můžete až v důchodu,
ovšem teď si naplánujte víkendový výlet a tvrdě
jděte za tím, aby se vám plány splnily. Jenom pozor
na závistivé okolí, které může pokazit náladu.
Lvi - 22.7. až 21.8. Není vyloučeno, že v zaměstnání budete obviněni z nepravosti při plnění úkolů. Pořádně si zjistěte, kdo vás udal nebo narafičil
boudu. Každopádně to tak nenechávejte a už vůbec
neustupujte nadřízeným, kteří to budou řešit.
Panny - 22.8. až 21.9. Budete donuceni požádat
o finanční pomoc. Vaše problémy totiž tento týden
vystoupají do neúnosných rozměrů a vyžádají si
okamžité řešení. O půjčku ale požádejte přátele,
v žádném případě ne lichváře!
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Nenechávejte daňové přiznání na poslední chvíli jako každý rok a uzavřete
ho již v těchto dnech. Ušetříte si tak spoustu času,
který můžete věnovat svým zálibám. Co takhle vzít
rodinu na pořádný výlet do přírody?
Štíři - 22.10. až 20.11. Jste považováni za velké rýpaly a také tento týden nezůstanete nic dlužni své
pověsti. Dokonce se vám podaří rozhádat pracovní
kolektiv, který až dosud vypadal jednotně a úspěšně. Tím pádem se stanete neoblíbenými.
Střelci - 21.11.až 20.12. V nejbližších dnech vás
čeká zpráva, která vyrazí dech. Bude vám totiž
oznámeno, že vaše rodina se už za pár měsíců rozšíří o dalšího člena. Nebuďte na svého potomka, který
z vás udělá babičku či dědečka, zlí!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Neskládejte hned
zbraně, když se vám něco nepodaří. Následujících
sedm dní bude pro vás hektických, takže můžete
čekat i několik málo vydařených akcí. Ovšem v intimním vztahu vám to půjde jedna radost!
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vaše neustálé laškování
s kolegy se vám tento týden pořádně vymstí. Stanete se terčem pro rozzlobeného partnera, o kterém
jste si doteď mysleli, že žárlivý vůbec není. Zkroťte
své koketování na pracovišti!
Ryby - 19.2. až 19.3. Nesnažte se za jediný týden
dohnat všechno, co jste v poslední době zameškali.
Pokud se do něčeho nyní pustíte takzvaně od podlahy, musí to být předem a pečlivě promyšleno. Žádná zbrklost se vám nevyplatí.

o celém procesu a vývoji „Pražského jara“. Dodejme, že Jiří
Hájek se později v roce 1977 stal
jedním z prvních tří mluvčích
Charty 77, za což se mu, mimo
jiné, komunistická STB „odvděčila“ permanentní šikanou. Čestmír
Císař byl po listopadu 1989 dokonce navrhován na kandidáta pro
úřad prezidenta (společně s nebo
proti V. Havlovi, jak to kdo chce
pojmout) a zemřel před rokem
v březnu. Opět zde máme i něco
z kultury. Prostějované se aktivně
v Praze účastnili oslav stého výročí založení Národního divadla
a dostali se při tom až k tehdejšímu
prezidentu Svobodovi.
Březen 1974 znamenal významný mezník v historii prostějovského divadelnictví, neboť tehdy se začaly psát dějiny
nového, mladého a neokoukaného Hanáckého divadla, které
na začátku tvořilo dvacet herců
a jeho hlavní scénou se stal přednáškový sál v Národním domě.
HaDivadlo v Prostějově vydrželo
jedenáct let, a pak se přesunulo do

Brna. Jeho působení v Prostějově
začalo paradoxně s podporou tehdejších místních komunistických
představitelů, kteří nechtěli ve
městě jen soubory z cizích měst,
ale pak se dík své neotřelé tvorbě stávalo takřka trnem v oku.
Podrobně si lze vše prostudovat
v knize o historii Národního
domu. Když řeknu termín „šedý
vlk“, ti mladší vůbec nebudou tušit, o co jde, ale ti starší
si určitě vzpomenou, že se tak
říkalo příslušníkům takzvané
Inspekce veřejného pořádku, kteří měli šedivé uniformy
a žluté pásky na rukávech. Začali působit právě před čtyřiceti lety. Ano, považovali jsme
je tehdy za udavače, režimní
přisluhovače, špehy, kteří umí
hlavně a jen buzerovat. Věřte, že dokázali dělat problémy,
neboť skutečně tehdy spolupracovali s represívními složkami... Ale do očí jim „šedý vlk“
nikdy nikdo neřekl, až tak byli
nebezpeční. Můžeme však diskutovat o tom, zda by, při dneš-

ní všeobecné anarchii a neúctě
k čemukoliv, trocha hrůzy neškodila. Máme sice jistou represívní
složku se zkratkou MP, jejímž
velitelem je de facto i de iure primátor města, ale nemám pocit, že
ta by měla, obzvláště u některých
sociálních skupin a menšin, ten
patřičný respekt.
Končím rokem 1989. Právě
v tomto roce v březnu se na
Prostějovsku objevil větší počet protirežimních tiskovin,
podepisoval se dokument Dva
tisíce slov a trochu bokem začali zvyšovat aktivitu na Prostějovsku i Jehovisté. Inu něco
se začalo dít, a bylo to čím dál
tím víc silnější...
Pokud jste dnes dle pranostiky
četli u kamen nebo při opalování na zahrádce (ta letošní zima
je nějaká divná), pak vězte, že
zase příští měsíc vám povím,
možná ještě u kamen (duben,
ještě tam budem), co se v našem
městě událo během dubna různých let. Je to někdy zajímavé
počtení, to mi věřte...

NAZÍ MERY A MILOŠ ANEB DŮCHODCI NA SCÉNU!

Martin Zaoral
Snímky baculaté striptérky
„Mery“ z letošního eroťáku
v Jesenci čtenáře nepochybně
zaujaly. To však neznamená,
že by z nich byly nadšeni. Naopak. Podobně jako návštěvníci plesu odhalenou baculku
přijali minimálně s rozpaky.
Tomu se nelze divit. „Mery“
totiž rozhodně nepatří mezi
nejpůvabnější jevištní umělkyně. Naopak se dá zařadit mezi
ty nejošklivější z nich. Spíše než
Pamelu Anderson či Natalii
Portman připomíná invalidní
důchodkyni, kterou jsme v dět-

ství potkávali ve školní jídelně.
A to není nic, co by kdokoliv
z nás považoval za svůdné.
Ti liberálnější ze čtenářů pochopili, že vystoupení „mazlíka Mery“ byla recese a jako
takovou je třeba to brát. Mery
svými vystoupeními navíc boří
jedno z posledních tabu v oblasti, kde se zdá, že už žádná tabu
neexistují. Ukazuje, že hvězdy
showbyznysu nemusí být vždy
pouze krásné a svůdné. Navíc
razí cestu všem, kteří mají chuť
ji následovat. Jste staří, tlustí
a bez peněz? Chvíli tancujte,
pak se svlečte a čekejte, co se
stane. Třeba vám za to někdo
zaplatí...
Samozřejmě, že taková výzva
není pro každého. Nicméně
Mery určitě není první ani
poslední. Kdo další by ji mohl
následovat? V této souvislosti
člověku okamžitě na mysli vyvstane jméno dalšího nepříliš
pohledného důchodce, kterému se navzdory své vizáži
podařilo prosadit do objektivů

glosa týdne

spousty fotoaparátů. Ano,
skutečně můžeme jen litovat,
že na rozdíl od Mery se Miloš
Zeman při své návštěvě Prostějovska nesvlékl.
Snímek nahatého Miloše by
se nepochybně dostal na titulní strany nejen Večerníku.
V této republice by se pak
našlo asi jen málo lidí, kteří
by si pohled na odhaleného
Miloše nechali ujít. A nikdo
by neřešil, že to není zrovna
krasavec. Špekatý Zeman by
určitě trumfl i ztopořeného
Topolánka blahé paměti!
V tomto ohledu se současný
prezident v Prostějově odvázal
podstatně méně než striptérka
Mery v Jesenci. Ze zveřejněných snímků je jasné, že
v plné nahotě u nás dal vyniknout snad jen své samolibosti.
A tím rozhodně nepřekvapil.
Kdyby si to s tou Mery raději
vyměnil...

Agentura

Z přehrady zezelenal i Fialka!

Kromě dceřiné redakce Agentury Hóser Večerníku se hodláme i my zabývat aktuálním
problémem, proč je čerstvě
napuštěná voda v plumlovské
přehradě zase zelená, jako by
tady žádná revitalizace vůbec
neproběhla! A jak naše slovutná a všemi respektovaná
agentura postupně zjišťovala,
z vody v přehradě zezelenal i
poslanec Radim Fialka, který
už před šesti lety vyhlašoval do
všech světových stran, že voda
v nádrži mezi Plumlovem a
Mostkovicemi bude čistá a
křišťálová. No ještě aby za tři
stovky mega nebyla! Jenomže
současný stav je úplně jiný..
„Je mi z toho zle, musel jsem
se omluvit z několika jednání
Poslanecké sněmovny. Kolegové mě sami upozornili, že
jsem nějaký zelený v obličeji.
Vysvětlil jsem jim, že jsem se

byl minulý týden vykoupat
v naší přehradě,“ sdělil exkluzivně Agentuře Hóser poslanec za Okamurovu stranu
Setmění Radim Fialka. Byl to
právě on, který před šesti lety
inicioval vyčištění přehrady
společně s bývalým ministrem
vnitra Ivánkem Langošem. A
sliboval, že voda v přehradě
bude tak čistá, že se bude dát
i pít. „Nějak se nám to vymklo
z rukou, tři sta milionů nasypaných do přehrady je fuč a
voda je zelená jako brčál. Za
všechno můžou mimozemšťani,“ uvádí jako jeden z hlavních důvodů současného znečištění Radim Fialka.
Z aktuální situace na přehradě je rozlícený i prostějovský
primátor. Magistrát totiž na
vyčištění přehrady přispěl
také statisíci korunami. „Kdyby vyčištění přehrady svěřili

nám, udělali bychom to levněji, rychleji a kvalitněji. Stejně
jako v případě revitalizace
drozdovického rybníka,“ je
přesvědčen Miroslav Nakaseseděl.
Podle informací Agentury
Hóser ale Rozvodí Moravy
s neutěšeným stavem vody
v plumlovské přehradě nehodlá už nic dělat. Dokonce se zdá, že řasy a sinice se
v ní budou pěstovat na vývoz.
„Řasy i sinice jsou dnes velmi
výhodným artiklem, za jediný
kilogram se na západoevropském trhu platí několik tisíc
eur. Budeme je v plumlovské
přehradě pěstovat, voda rozhodně nebude ke koupání.
Vstup do ní bude povolen
pouze psům,“ informovala
nás mluvčí Rozvodí Moravy
Filoména Utopená.
Za Agenturu Hóser Majkl

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz.
Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
Šéfredaktor a zodpovědný vedoucí provozovny: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Ředitelka obchodního oddělení: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz).
Obchodní manažerka: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. www.vecernikpv.cz

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich
ohlasů, která se rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády podnětů a příspěvků
jsme tentokrát vybrali trojici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Nemáme plat
jako pan Pospíšil!

Se zájmem jsem si přečetla článek o současné bytové situaci
v Prostějově, která, jak všichni
víme, je už dlouhá léta naprosto
tristní. O městský byt jsem se hlásila asi před deseti lety, jenomže
když mi i po pěti letech přišel
dopis, že moje žádost nemůže
být kladně vyřízena, jsem se
dobrovolně nechala z pořadníku
vyškrtnout. Tehdy jsme vdávali
dceru a chtěli jsme družstevní
dvoupokojový byt s manželem
vyměnit za větší s tím, že by naši novomanželé bydleli s námi.
Nakonec jsme naši bytovou situaci „vyřešili“ tím, že dodnes bydlíme s mladými v tom jednom
dvoupokojovém bytě! Naštěstí
jsme si „sedli“, takže společný
život snášíme bez potíží. V článku mě ale naštvalo vyjádření
pana Jiřího Pospíšila, prvního
náměstka primátora. Podle něho
je trh s byty v Prostějově široký
a nabídka převyšuje poptávku.
To je sice pravda, pane Pospíšile,
jenomže my obyčejní smrtelníci
nebereme tak vysoký plat jako
vy! Máme co dělat, abychom
každý měsíc měli na nájem, jídlo
a základní potřeby. Neumím si
představit, že bychom dokázali
za půldruhý milion koupit byt
nebo se navěky zadlužit s hypotékou. Asi žijeme každý jinde,
pane první náměstku!
Jana Otáhalová, Prostějov

Proč o něm píšete?

Prezident Zeman je mi úplně
lhostejný, stejně jako býval jeho předchůdce Klaus. Ve vaší
reportáži o Zemanově návštěvě
mě však zaujalo, že i tady
v Prostějově se nevyvaroval
nejapné poznámky směrem
k novinářům. A tak se ptám, proč
ho tedy dáváte do novin, když
vás nazývá magory, parazity,
nenormálními lidmi a podobně?
Tak se na něho vykašlete a nedělejte mu ještě reklamu!
Jindřich Hájek, Prostějov

Vůbec nepřekvapili

Vyjádření policie k sérii napadení
mezi Romy a „bílými“ obyvateli
tohoto města mě vůbec nepřekvapilo. Sáhodlouhý rozhovor
s policistkou zabývající se rasovou problematikou mě pouze
utvrdil v tom, že přístup, který
volí policie ohledně této závažné
problematiky, nikdy nepovede
k jejímu vyřešení. A to z jednoduchého důvodu. Když skin
začne mlátit Roma a existují
svědci, kteří potvrdí, že na něho
při tom křičel „ty černá svině“,
tak na rozdíl od policie si nemyslím, že je to pouhý přestupek. To
stejné platí i naopak. Nedávno
skupina Romů napadla mladíka, který se zastal okradené paní
v supermarketu. Cikáni na něho
taky křičeli nadávky typu „bílá
svině“. A výsledek? Také přestupek! Takže páni policisté, dokud
tyto případy budete podceňovat
a viníky budete posílat pouze
do „rudého koutku“, vymkne se
v Prostějově rasová problematika z kontroly. Věřte tomu!
Jiří Táborský, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
I v dnešní době, kdy světu vládne internet a stahované filmy,
se většina kin stále těší velké oblibě. Není ostatně divu, neboť kvalita a atmosféra se domácímu pozorování většinou
nevyrovná, tedy až na cenu, kterou v současnosti takový
filmový zážitek stojí. Co vy, chodíte do kina? Na to jsme se
v uplynulém týdnu ptali našich spoluobčanů v prostějovských
ulicích...

Po Plumlovské jsme honili příslušníky

NAVŠTĚVUJETE PROSTĚJOVSKÉ
KINO METRO 70?
Filip JOZEFOV
Prostějov

Michaela NEPOMUCKÁ
Prostějov

NE

NĚKDY

VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI!

Soudruzi to „řezali“! Služební Volhu Veřejné bezpečnosti jsme po Plumlovské ulici stíhali marně, na
rondelu příslušníci dupli na plyn!
2x foto: Michal Kadlec

No, tohle neměli dělat! Když v Plumlovské ulici předjela naše redakční
vozidlo policejní Volha bez zapnutých majáků i sirény, pořádně nás to
namíchlo! Toto si soudruzi příslušníci mohli dovolit snad ještě v listopadu
1989, ale teď? Večerník se dal do honičky, ale marně…
„Do kina v Prostějově moc
nechodím, zejména kvůli ceně.
Vstupné se čím dál více zdražuje. Také tu již nebývá Biokoruna, což byla výhodná akce
pro studenty. Vlastně v kině
Metro nebývají žádné slevové
akce, což je velká škoda. Osobně raději jedu do Olomouce,
sice zaplatíme za cestu, ale
když mají například v Šantovce akci 1 + 1 a podobně, tak se
pořád vyplatí jet tam, než jít do
kina Metra za stopětasedmdesát korun na osobu... Jinak, co
se týče kina jako takového, tak
po rekonstrukci je to určitě lepší, než to bývalo, jen z venku
by se mohlo ještě opravit.“

„Ano, místy do našeho kina
chodím. Když mě nějaký film
zaujme, tak se jdeme s kamarády
podívat. Ale musím říci, že ceny
se celkem zvedly. Některé filmy
jsou sice za stovku, ale jiné šplhají až na stopětasedmdesát, což
je hodně Celkem se kino Metro
zlepšilo, ale samozřejmě pořád je
co vylepšovat. Líbí se mi, jak je
zrekonstruovaný interiér přímo
dole v kině, tedy sedadla, plátno
a podobně. Nejsou špatné ani
výstavy, které jsou na chodbě,
alespoň se člověk při čekání zabaví. Rozhodně by se ale mohly
opravit záchody, které jsou dost
zastaralé. Také mi zde chybí nějaké výhodné akce...“

Prostějov/mik
Ne, nebojte se, nechtěli jsme si
hrát na piráty silnic, spíše nás
dnes už historické služební vozidlo proslulé Veřejné bezpečnosti
nadchlo. Ze zájmu jsme se skutečně pokoušeli osádku Volhy
dostihnout a požádat ji o krátký
rozhovor i společný snímek,

„soudruzi“ v uniformách ale na
blikání ani troubení nereagovali.
„Jo, ti dva tudy jezdí často, prý
jsou to sběratelé a mají dokonce
i motorku bývalé Veřejné bezpečnosti. Jsou zřejmě odněkud
od Zlína a slyšeli jsme, že jezdí
často někam na srazy historických aut,“ prozradila Večerníku
obsluha čerpací stanice v Plum-

lovské ulici. Tak snad ty dva
sběratele a vyznavače „zašlé
slávy“ Veřejné bezpečnosti ještě
někdy potkáme, a budou k Večerníku vstřícnější. Nutno podotknout, že při cestě za nimi po
Plumlovské ulici naše redakční
auto ještě stíhalo, ovšem na rondelu nám soudruzi příslušníci
tak nějak „frnkli“...

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
nalistujte
stranu 12

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

Říká se, že na jaře se nám zapalují lýtka. Je to opravdu tak? Průzkumy ukazují, že si to většina lidí opravdu
myslí. Odborníci to ale tak jednoznačně netvrdí. Jedna
část je pro, druhá proti. A každá k tomu má svůj důvod. Pravdou ale je, že jaro sexu přeje. Po dlouhých
zimních dnech přichází konečně teplo, ženy odkládají
přebytečné vrstvy, víc se odhalují, a to na muže, které
vizuální pohled přivádí do nálady, působí. Do těla se
jim vyplavuje více testosteronu a touha je na světě.
U žen to funguje jinak. Pohled na muže v tričku vzruší
jen málokterou, zato více světla a slunce jim v těle zvýší hladinu endorfinů a serotoninů. Ty způsobují, že se
u něžné polovičky zvedá touha po sblížení - samozřejmě
intimním. A tím pádem i po sexu. Je tu však ještě jedna
věc - na ženy funguje i viditelné vzrušení mužů, a tak
také ony více prahnou po milování. Takže co kdybyste
s drahou polovičkou vyjeli už tento víkend do přírody
a například pod stanem se letos poprvé venku pomilovali?

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Nástupce cikánského
krále stále není znám
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 18. BŘEZNA 2013
Žal a emoční vzdechy. Typické projevy smutku olašských Romů
v případě, že je opustí blízký člověk. Přesně to bylo k vidění a slyšení
v sobotu 16. března loňského roku na prostějovském hřbitově. Na onen
svět odešel muž, kterého si Olaši vážili ze všech nejvíc. Jejich král. Ten,
na jehož slovo dal každý olašský cikán v Čechách, na Slovensku , ale i v
celé střední a západní Evropě. Ve středu po dlouhodobých problémech
vyvrcholených mozkovou mrtvicí však cikánský král Jan „Bobko“
Horvátko z Prostějova zemřel! Bylo mu pětasedmdesát let.

INZERCE

BŘEZEN 2014
Ani rok po smrti olašského krále Jana Horvátka není znám jeho nástupce. Rozhodnout by o něm měl kongres olašských cikánů. Jeho konání
bylo podmíněno uplynutím právě jednoho roku, kdy olašští cikáni drželi za svého krále smutek. „Na kongresu se sejdou šéfové jednotlivých
měst a rozhodnou o tom, kdo bude mít jakou pozici. Rovněž dojde
k volbě nového krále. Kdy a kde se však bude konat, stále není jasné.
Nejpozději do půl roku by tomu však být mělo,“ prozradil Večerníku
Ladislav Lakatoš z občanského sdružení olašských Romů Dunera. Ať
už byl Jan „Bobko“ Horvátko jaký chtěl, děti se mu příliš nepovedly.
Jeho dcera Monika nedávno za krádež v Hluchově nedávno vyfasovala
osmnáct měsíců natvrdo, syn Roman pak měl dle obžaloby okrást důchodce z Haček o celkem dvěstědvacet tisíc korun..

jak šel čas Prostějovem ...
Studentská ulice
Býval tu židovský hřbitov. Od května 1881 se tento prostor nazýval Mezi zahradami (do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 německy Garten-Gasse). Od 27. července 1945 to byla ulice Mičolova, od
14. prosince 1945 dr. Metoděje Mičoly, od 25. září ulice Julia Volka-Choráze a současný název se používá od 17. prosince 1992 podle
školy, která se v tomto místě nachází. V minulosti zde existoval starý
židovský hřbitov, zničený během druhé světové války. Naproti školy
je domovní zástavba, kromě bytových družstev v ulici sídlí například
i firma Žolíková práce.
Foto: SOkA a Martin Zaoralě.

Příště: Tylova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NA VAŘENÍ...

Hotová jíška
sv/tm. Knorr
(250g)

Bohatý bujon
Knorr
(4x28g)

Maggi nápady
(39g)

Přísada do jídel
Podravka
(250g)

Klasik tekuté
koření Vítana
(170g)

Masox bujon
12 kostek Vitana
(156g)

33,90

33,90

25,90 (36g)

36,90

20,90

37,90

31,90

32,90

19,90

35,90

20,90

37,90

-

33,90

26,90 (36g)

36,90

-

37,90

33,90

33,90

25,90

-

20,90

37,90

33,90

24,90

-

39,90

20,90

29,90

-

34,90

33,90

29,90

29,90

26,90

Naše RESUMÉ
Tentokrát jsme vyrazili k regálům s přídavnými pochutinami které napomohou úrovni
našeho vařeného pokrmu. Hotovou jíšku a Maggi nápady
koupíte nejlevněji v Lidlu,
bohatý bujon Knorr v Tesku,
přísadu do jídel Podravka
a dvanáct kostek bujonu
Masox vemte rozhodně v Intersparu, pro Klasik tekuté koření
Vitanu můžete zajet do Albertu, Lidlu, Kauflandu i Teska...
Přejeme chutné vaření!
Průzkum proveden
ve středu 12. března 2014

napsáno
před
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Brutální vrah

trestu neunikl

Vrchní soud v Olomouci měl
,
být poslední šancí pro Petra
„Je smutnédat,“
Novotného z Prostějova,
ři
p
ejde
odsouzeného již Kra- že mu n
udce
jským soudem v Brně za
prohlásil so
nebývale brutální vraždu
mladé barmanky z baru Eso
v Plumlovské ulici. Předseda však zhruba po hodinovém
senátu však vrahovo odvolání slyšení vynesl konečný verdikt.
zamítl a potvrdil tím výrok „Shledali jsme, že nižší soudní
první instance. Petr Novotný instance i vyšetřující policisté
tak trestu neunikl, odsedí si se nedopustili žádnýh procelkem třináct a půl roku ve cesních chyb. Obžalovaný se
věznici se zvýšenou ostrahou!
k činu vraždy plně doznal policii
Obviněný vrah mladé bar- a soud v žádném případě nevěří
manky i před odvolacím tomu, že na něj kriminalisté
soudem tvrdil, že se v baru vyvíjeli nátlak. Obžalovaný poliv Plumlovské ulici stal pouze cii popsal čin do všech podrobsvědkem tohoto brutálního činu. ností, které do sebe zapadaly. Za
K vraždě se policii doznal údajně směšné považuji také tvrzení,
proto, aby se vyhnul vazbě. že se pan Novotný doznal
V době zatčení měl totiž doslova k vraždě pouze ze strachu před
pár dnů po svatbě a očekával uvalením vazby,“ zdůvodnil
narození dítěte. Jeho obhájce své rozhodnutí soudce Kaderka
navíc před senátem Vrchního a jak dodal, i zmíněný trest ve
soudu v Olomouci zdůraznil, výši třinácti a půl roku se mu zdá
že policie při vyšetřování činila příliš nízký. „Vražda barmanky
na Petra Novotného nebývale vykazovala všechny prvky toho
masívní nátlak. Zároveň nařknul nejbrutálnějšího činu, jaký tato rei média za štvavé kampaně, což publika zná. Je smutné, že na tresobviněný psychicky neunesl tu obviněnému už nejde přidat,
a nechal se hospitalizovat v psy- jako adekvátní bych považoval
až výjimečný trest,“ konstatoval
chiatrické léčebně.
Předseda senátu Milan Kaderka soudce Milan Kaderka.

Zpravodajství
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DNY INTERSPARU JSOU I V PROSTĚJOVĚ SEČTENY VÍTÁTE BUDOUCÍ PROMĚNU
anketa

Do konce roku se hypermarket promění v Albert...

Rakouská společnost Spar v České republice končí.
Padesát prodejen koupil v minulých dnech holandský řetězec Ahold, který již v tuzemsku provozuje
obchody značky Albert. Pokud miliardovou transakci
posvětí antimonopolní úřad, pak nový vzhled dostane
i prostějovský Interspar v Plumlovské ulici...
Prostějov/mls
Ahold již v Prostějově vlastní prodejnu Albert u hlavního nádraží.
Druhý market fungoval na Sídlišti
Svobody, po otevření blízké konkurence jej ovšem firma uzavřela,
přičemž na své další využití tato
prázdná budova stále čeká. Nebojí
se vedení Aholdu, že se bude situace opakovat? „Analýzu efektivity
jednotlivých prodejen budeme
teprve provádět. Poté budou následovat další kroky,“ zareagovala na
dotaz Večerníku Judita Urbánková,
tisková mluvčí společnosti Ahold.
Přeměna Intersparu v Albert
bude ještě nějaký čas trvat.

Hotovo by však mělo být ještě
letos. „Transakci nyní kontroluje
antimonopolní úřad. Jeho finální
rozhodnutí čekáme v druhé polovině roku. Pokud bude změna
schválena, vše zrealizujeme do půl
roku. Prodejna pak novou podobu
získá v nadcházejících letech,“ přidala Judita Urbánková s tím, že se
tak nejedná o žádnou „hurá akci“.
Změna nabízeného zboží
v zaběhnuté prodejně navíc
nemusí být úplná a na první
pohled až tak viditelná. „Naším cílem je z obou značek vybrat to nejlepší. Je tudíž možné,
že v budoucnu budou zákazníci
v Albertu nacházet i výrobky či

služby, se kterými se setkávali
v prodejnách SPAR,“ potvrdila
tisková mluvčí Aholdu.
Jak se celý převod dotkne pracovníků? Zvýší či sníží se jejich
počet? „O tom je předčasné spekulovat. Každá prodejna potřebuje dobrý tým zaměstnanců. Jaké
konkrétní dopady pro ně spojení
bude mít, to budeme teprve analyzovat,“ prozradila Urbánková.
Stávající pracovníci čekají, jak
se celá situace vyvine. „Sami
nevíme, co bude... Taky by nás to
zajímalo! Jisté je, že přeměna obchodu na Albert bude nějaký čas
ještě trvat,“ svěřila se exkluzivně
pro Večerník Karla Burdová, vedoucí prostějovského Intersparu.
Spar se z českého trhu stahuje,
protože se mu ve zdejší velké
konkurenci dlouhodobě nedaří.
Například v roce 2012 síť padesáti prodejen v tuzemsku prodělala přes půl miliardy korun. Ve-

INTERSPARU V ALBERT?

Změna loga i barev. Bíločervený Interspar již letos vystřídá žlutomodrý Albert.
Koláž Večerníku
dení firmy se chce nyní zaměřit
na jiné evropské země. „Ukázalo
se, že v Česku pro nás bylo obtížné
získat udržitelnou pozici na trhu.
Proto odcházíme a více se zaměříme na rostoucí trhy, mezi které
patří Itálie, Maďarsko, Slovinskoa
Chorvatsko,“ zdůvodnil v oficiální
tiskové zprávě Rudolf Staudinger,

člen správní rady společnosti Spar.
Spar není první značkou, která
zmizí z české scény marketů. Stejný osud již dříve potkal obchody
Julius Meinl, Carrefour, Edeka
a Plus Discount. K dosud největší
změně došlo v roce 2007, kdy se
z tuzemského trhu stáhla Delvita,
jejíž prodejny převzala Billa.

Prostějov/mls - Nedlouho po oznámení o změně majitele sítě supermarketů Spar vyrazil Večerník přímo před jeden z nich. V Plumlovské ulici
jsme se dotazovali, co nakupující na změnu říkají a zda ji vítají či nikoliv...
Denisa Kristková, Prostějov
„Ze změny nijak nadšená nejsem.
Nakupuji hlavně v Kauflandu
a Tescu. Do Intersparu vyjedeme
tak jednou za dva týdny. Do Albertu
nechodím vůbec a myslím, že až tu
bude, tak zde nakupovat nebudu.“
Jitka Švécarová, Prostějov
„Tuhle změnu nevítám. Interspar je
pro mě sympatický obchod, který
ráda navštěvuji. Kromě toho si myslím, že zboží v Albertu bývá dražší.
Ale až se to promění, podívat se sem
půjdu. Třeba budu překvapená...“
Jan Kalvoda, Hluchov
„Jestli tu je Interspar nebo Albert, mě
je to v podstatě úplně jedno. Rozhoduji se především podle sortimentu
a ceny. Pokud bude Albert nabízet
kvalitní zboží za přijatelnou cenu,
tak sem chodit nepřestanu.“

Vlak u Agrostroje smetl „oktávku“, Útočník z Billy byl „elegán“ ve středních letech

ŘIDIČ BOJUJE O ŽIVOT!
Prostějov/mls - Spěchal a v ostrém slunci přehlédl výstražné
znamení na přejezdu. To je zřejmě důvod děsivé nehody, k níž
došlo ve čtvrtek 13. března krátce před patnáctou hodinou na
přejezdu v Barákově ulici. Jednapadesátiletý řidič stříbrné Škody Octavia Combi vjel na koleje
zrovna v momentě, kdy tudy projížděl osobní vlak mířící na místní
nádraží v Prostějově. Stav řidiče
zůstává podle aktuálních informací Večerníku velmi vážný.
Řidič octavie jel ve směru od Českobratrské ulice na náměstí Odboje. Při přejíždění železničního
přejezdu zřejmě nerespektoval
výstražné znamení. Následoval
přímý náraz osobního vlaku,
který octavii táhl dalších přibližně patnáct metrů po kolejích. Na
místě zanedlouho přistál záchranářský vrtulník, řidič se okamžitě ocitl v péči lékařů.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že jednapadesátiletý řidič vozidla Škoda Octavia, který jel od
ulice Českobratrské, ze zatím
přesně nezjištěných příčin nedal
zřejmě přednost v jízdě osobnímu vlaku, který jel ve směru
od Prostějova na Červenku. Při
srážce došlo k těžkému zranění
řidiče Škody Octavia, který byl
letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci.
Přesná doba léčení nebyla stanovena. Ve vlaku cestovalo šestnáct
osob, k jejich zranění nedošlo,“
konstatovala Irena Urbánková,
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Hrůzostrašná havárie. Vlak po přímém nárazu táhl octavii po kolejích asi dalších patnáct metrů. Na místě nehody zasahoval vrtulník,
který řidiče s těžkými zraněními dopravil do olomoucké nemocnice.
Foto: Martin Zaoral
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Alkohol u strojvedoucího byl vyloučen dechovou
zkouškou, u zraněného řidiče
byl, vzhledem k jeho zranění,
nařízen odběr krve v nemocnici.
Na základě provedeného šetření
bylo zjištěno, že světelné zařízení na železničním přejezdu bylo
v činnosti. Předběžně byla hmotná škoda vyčíslena na sto deset tisíc korun. Přesné příčiny nehody
a její okolnosti jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodala policejní tisková mluvčí.
Jelikož vlak narazil do pravého boku automobilu, je zřejmé, že pokud by ve voze seděl

spolujezdec, byl by na místě
mrtvý... Těžce zraněný řidič byl
v olomoucké nemocnici přijat
se závažnými život ohrožujícími poraněními. „Při nehodě
utrpěl zranění zasahující více
orgánových systémů včetně
hlavy. V současné době je napojen na dýchací přístroj, jeho
stav je stále vážný a prognóza
je podle lékařů nejistá,“ sdělil
Večerníku v pátek odpoledne
Egon Havrlant, tiskový mluvčí
olomoucké fakultní nemocnice.
Ami v neděli večer pro nás neměl o mnoho příznivější zprávy. „Muž je stále ve vážném
stavu,“ napsal Egon Havrlant
do redakce SMS zprávu.

Muž se stříkačkou svůj útok zatím nezopakoval

Prostějov/mls - Jak vypadal
muž, který v prodejně Billa ve
Zlaté bráně zaútočil na jednu
z mladých žen? Tuhle otázku si
v posledních dnech položila asi
většina Prostějovanů. Odpověď
na ni znají prozatím jen policisté,
kterým vedení marketu předalo
záznam z kamerového systému.
Snímek z něj se Večerníku přes
veškerou snahu do uzávěrky tohoto vydání získat nepodařilo.
Zjistili jsme tedy alespoň některé
bližší okolnosti případu, který vzbudil množství emocí...
V průběhu uplynulého týdne se
nepotvrdily kusé zprávy o tom, že

by muž, který zaútočil na mladou
ženu zřejmě s injekční stříkačkou
v ruce, své jednání zopakoval.
Podle velmi dobře informovaného
zdroje mělo k ojedinělému případu
dojít v prodejně Billa první
březnové pondělí. „Napadena byla
jedna z brigádnic. Šlo však pouze
o ojedinělý útok, který se v Bille,
ani nikde jinde ve Zlaté bráně, už
neopakoval. Z kamerového záznamu navíc není jasně patrné, že
by muž zaútočil právě injekční
stříkačkou,“ sdělila Večerníku jedna
ze zaměstnankyň prodejny, jejíž
jméno má redakce k dispozici.
Zajímalo nás tedy, jak útočník vy-

padal. „Šlo o muže ve středních
letech, byl elegantně oblečený,
na první pohled se nejednalo
o žádného pobudu. Z videa bylo
patrné, že udělal takový zvláštní
pohyb. Čím však dívku napadl, to
není ze záznamu jasně patrné,”
prozradil Večerníku náš zdroj.
Policie už má několik dní záznam z kamerového systému
k dispozici. Ve čtvrtek 13. března
jsme tomuto orgánu nabídli
možnost zveřejnění v pondělním
vydání Večerníku. Bohužel se to
prozatím nepodařilo. „Policista,
který má jediný k záznamu přístup,
momentálně pobírá volno, a bude

až v pondělí,” sdělil Večerníku po
naší urgenci Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje,
jehož jsme se zeptali i na zdravotní stav poškozené. Potvrdily
se obavy z nákazu nebezpečnou
chorobou? „Poškozená podstoupila
nejrůznější lékařská vyšetření
a nyní čeká na jejich výsledky. Ty
budou zcela známy přibližně za tři
měsíce,“ reagoval Bednařík.
Večerník se ještě pokusil zkontaktovat i napadenou ženu, která
v Bille pracovala jako brigádnice. Ta
se však k případu nechce jakkoliv
vyjadřovat.

V ´ópéčku´ hořelo, někdo si udělal ohýnek z uskladněného odpadu...
Prostějov/pk - Uplynulou sobotu po druhé hodině odpolední
ideo
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z budov se začal nést hustý dým.
Záhy se po Vrahovicích a části
Prostějova nesla panika, zda-li
někdo v těchto dnech již rozebírající se kolos prachsprostě nezapálil! Nic takového se naštěstí,
i přes nejrůznější fámy, nestalo.
Z hrozivě vypadajícího požáru
se vyklubal ohýnek z odpadu...
„V sobotu patnáctého března byl
přesně dvě minuty po čtrnácté
hodině oznámen na operační Oheň budil hrůzu. Sobotní požár uskladněného odpadu v Oděvním podFoto: HZS Olomouckého kraje
středisko Hasičského záchranného niku likvidovalo několik jednotek hasičů.
sboru Olomouckého kraje požár v
jedné z budov bývalého areálu OP ková mluvčí Hasičského záchran- fesionální hasiči z Prostějova.
„V době příjezdu se z oken jedné
Prostějov,“ potvrdila Večerníku in- ného sboru Olomouckého kraje.
formaci Vladimíra Hacsiková, tis- Na místo tak okamžitě vyjeli pro- z postranních budov o rozměrech

asi čtyřicet krát dvacet metrů valil
hustý černý dým. Velitel zásahu
si proto na místo vyžádal posilové jednotky, a to další cisternu
i výškovou techniku z požární
stanice Prostějov a dobrovolné
hasiče z Vrahovic a Žešova.
Průzkumem hasiči zjistili, že hoří
v jedné místnosti ve druhém patře
odpadní materiál jako guma, izolace, polystyrén a podobně. Tento
odpad při hoření vyvíjel hustý
černý dým. Požár hasiči lokalizovali během několika minut,
plameny se nedostaly mimo
zasaženou místnost,“ popsala sobotní akci v „ópéčku“ Vladimíra
Hacsiková. „Vzhledem k tomu,
že se jednalo o objekt v demolici
a hořící odpad, je škoda nulová,“
dodala s tím, že při požáru nebyl
ani nikdo zraněn.

BULHAŘI DEMOLUJÍ OP! SYMBOL PROSTĚJOVA MIZÍ PŘED OČIMA...
Večerník monitoroval, jak se hroutí kolos, do něhož každé ráno mířily tisícovky lidí

Prostějov/mls, mik - Tak to byl fofr! To, co
Večerník okamžitě po prodeji areálu vytušil,
to se v průběhu uplynulého týdnu rozjelo na
plné obrátky. Jeden z největších symbolů
Prostějova, areál Oděvního podniku ve Vrahovicích, mizí v těchto dnech doslova kousek po kousku... Dělníkům navíc nic nestojí
v cestě, aby někdejší velký kolos, do něhož
ještě před pár lety každý den mířily tisícovky lidí, postupně rozebrali celý. Rozhodnutí o odstranění stavby totiž noví majitelé
získali už přesně před měsícem, konkrétně
17. února 2014!
Boří „ópéčko“! Tato informace se nejprve po Vrahovicích a následně i po celém Prostějovsku rozletěla jako blesk už minulé pondělí. „Když jsem
přišel domů z práce, udělal jsem si kafíčko a šel
jsem se kochat na balkon pohledem do širého kraje. Něco mi tu ale nehrálo, v bývalém OP Prostějov
chyběla okna! Kafe jsem rychle vypil, vzal foťák
a nasedl do auta. Dělníci na střeše pomocí krumpáčů odstraňovali střešní krytinu. V horním patře budovy se proháněl stavební ´Bobík´,“ popsal situaci
ze svého pohledu čtenář Večerníku Jarda K., který
také do redakce poslal řadu povedených snímků
demolovaného Oděvního podniku.
Podle informací hned několika lidí z Vrahovic
se sbíječkami a krumpáči ohání na stavbě zejména dělníci z Bulharska. A to již od začátku
uplynulého týdne. Že postupně se zemí srovnají celý areál, je v tuto chvíli sice pravděpodobné, nikoliv však zcela jisté. Faktem je, že
jim v tom absolutně nic nebrání. Noví majitelé
opuštěných budov zkrachovalého podniku
totiž získali povolení k celkové demolici už
v polovině minulého měsíce. „Souhlas s odstraněním stavby byl vydán v souladu se zákonem
sedmnáctého února letošního roku,“ potvrdil Večerníku už ve středu šéf prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál.
Areál OP Prostějov získala v dražbě společnost
Astria Group, která musela vytasit osmapadesát
milionů korun Její představitelé jsou provázáni

s firmou PV Recykling, která se zabývá nejen vý- celého areálu, bude využito pro výstavbu nových
kupem kovů, ale i demontáží a likvidací továrních výrobních hal, tak jsou to další pracovní místa
pro náš region. A to je důležité,“ poznamenal exhal či vysloužilých strojních technologií.
kluzivně pro Večerník Pospíšil.

Jak to bude probíhat dál?

Na řadu otázek týkajících se dalšího postupu prací
představitelé Astria Group stále odpovídají dosti
neurčitě. Koncem minulého týdne Večerníku alespoň potvrdili již výše zmíněný fakt, že požádali
o vydání demoličního výměru na celý areál. „Důvodem jsou ne úplně dořešené restrukturalizační
plány, v důsledku čehož není v tuto chvíli zcela
přesně dáno, které objekty budou bourány zcela,
které částečně a které rekonstruovány,“ objasnil
nám situaci Ondřej Batta, předseda představenstva Astria Group, který má ve společnosti PV
Recykling na starost nákup a prodej kovů.
Odpovědi na řadu často propíraných otázek, například zda a kdy k zemi půjde vysoký komín bývalé kotelny OP, se tak občané
v tuto chvíli nedočkají. Logické je, že noví
majitelé budou chtít pozemky po demolici opět
prodat jiným zájemcům. „Naší snahou je znovuobnovení místa pro využití v průmyslu a vytvoření nových pracovních míst. Další jednání
o budoucím využití prostor stále probíhají,“ vyjádřil se v této souvislosti Batta s tím, že z taktických důvodů nechce společnost sdělovat bližší
podrobnosti.
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Ohlédnutí do historie
Areál Oděvního podniku Prostějov byl otevřen
přesně před padesáti lety. Původní jeho kořeny
sahají do období předválečného Československa.
Předchůdcem OP byly firmy Jana Nehery, Rolný,
Sbor a velká řada dalších středních a menších podniků. Svého času pracovalo v „ópéčku“ až deset
tisíc lidí a Prostějov si díky tomu vysloužil všeobecně známý přívlastek „město módy“.
Kvůli více jak dvoumiliardovému dluhu skončil podnik v bankrotu. Psal se leden 2010. Jeho
pozdější rozprodej výrazně zkomplikovala válka
mezi věřiteli. Konečný prodej zkrachovalé společnosti nakonec vynesl celkem 408 milionů
korun, což je přibližně pětina všech pohledávek.

Jeho dny jsou sečteny. Podobných západů slunce už areál bývalého oděvního gigantu mnoho nezažije... V průběhu uplynulého týdne přišla hlavní výrobní budova o okna v horních patrech a demolice
i nadále rychlým tempem pokračuje.
Foto: čtenář Večerníku Jaromír K.
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jjak se bourá oděvní podnik...

První náměstek primátora:
„Je to pozitivní zpráva!“
Co říká na aktivity kolem Oděvního podniku Prostějov jsme se zajímali také u Jiřího Pospíšila, prvního náměstka primátora Statutárního města Prostějov, který je za tuto sféru zodpovědný. „Vím,
že začaly probíhat demoliční práce, a tím se potvrzuje, že majitelé chtějí pozemky připravit pro
nové investory, což je pro nás všechny pozitivní
zpráva. Pokud osmnáct hektarů, což je rozloha

Pracanti se činí. Už minulé pondělí se na
střeše OP Prostějov objevili dělníci, kteří z ní
pomocí krumpáčů odstraňovali střešní krytinu.
Foto: Martin Zaoral

Byla nasazena také technika. V horním
patře budovy se po celý uplynulý týden proháněl stavební „Bobík“.
Foto: čtenář Večerníku Jaromír K.

Cedule z jiné doby. O místní zeleň se už rozhodně není třeba bát. Zatímco dříve sem i na
kolech mířily davy lidí, nyní je areál liduprázdný.
Foto: čtenář Večerníku Jaromír K.

Téma Večerníku

Využíváte služeb autorizovaného servisu?

Proč vlastně každoročně vyhazovat peníze za výměnu
pneumatik a neodjezdit si celý
rok například na zimních pneumatikách?
V dnešní době, kdy si téměř každý
pořádně rozmyslí, za co utratí své
těžce vydobyté finance, se vám
může zdát marnotratné vydat
peníze za výměnu pneumatik,
koneckonců pneumatika jako
pneumatika, po horských masivech ani po bahnitých lesních
stezkách nejezdíte a na to městské
ježdění to stačí tak akorát. Mějte ale
na paměti, že výměna pneumatik

není jen přehození letních za zimní
a obráceně. V průběhu roku totiž
dochází k opotřebení pneumatik, nešetrné najíždění na zpomalovací prahy, jízda po nerovné
vozovce či povětrnostní vlivy, to
vše zapříčiňuje stárnutí pneumatik, poškození, které se dřív nebo
později projeví na výkonu vozidla.
Jízda na zimních pneumatikách
v létě na rozpálené vozovce
se nemusí vyplatit. Díky nižší
přilnavosti zimních pneumatik se
totiž podstatně prodlužuje brzdná
dráha, a to může být v kritických
okamžicích osudné. Už při teplotě

Martin Benda
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Adresa:

nad sedm stupňů Celsia ztrácí
zimní pneumatika své kladné vlastnosti, je proto nutné je vyměnit za
letní, které si s rozehřátou vozovkou poradí mnohem lépe. Svěřte
své vozidlo odborníkovi. Technik
prohlédne a v případě potřeby
vymění ventily, vyváží pneumatiky
a seřídí geometrii, díky čemuž se
pneumatiky vašeho vozidla budou
opotřebovávat rovnoměrně.
Stačí si jen vybrat z nabídky
prostějovských autoopraven
a pneuservisů, které se vašemu
automobilu budou odborně
věnovat...
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Milí čtenáři,
tentokrát vám rychle a zběsile přinášíme několik užitečných
vychytávek, které ocení každý motorista. Na této speciální
straně, věnované našim mazlíkům na kolech, vás nasměrujeme k odborníkům, kteří našim plechovým miláčkům poskytnou tu pravou péči přesně pro ně, od výměny pneumatik
až po doplnění kapaliny do ostřikovačů. Jen si vzpomeňte,
kolika výmoly plných vody jste za posledních pár měsíců projeli na našich silnicích, jak jste raději ani nezapínali ostřikovače, protože jste před zimou zapomněli vyměnit letní směs za
zimní, a představte si, jaký bude mít vaše autíčko odpich, až
mu vyměníte letos nepříliš využité zimní pneumatiky zpátky
za letní.
Uznejte sami, že po zimě si váš automobil jistě zaslouží trošku té profesionální péče. A od toho jsou tu odborníci z prostějovských firem, po zásahu jejichž šikovných ruček si bude
váš vytuněný mazlík na silnicích a dálnicích spokojeně vrnět.
Sundejte teď proto na moment nohu z plynu a začtěte
se do naší speciální strany, kterou jsme věnovali právě
vám a vašemu automobilu.
Připravila: Petra Hežová
INZERCE
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KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...

Za drahou 4355/1, 796 01 Prostějov

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

Email:
mabex78@email.cz

nalistujte stranu 12

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

Po-Pá 7 - 17 hod.
So
8 – 12 hod
KONTAKT:

582 368 401, 605 248 001
E-MAIL:

jaromirhnizdil@seznam.cz

AKCE JARO S LPG
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Metrákk oceli
li jjee ffuč
učč
Nezamyslice/mik - Ze spáchání
přečinu porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v přesně nezjištěnou
dobu vnikl na oplocený pozemek
u rodinného domu v Nezamyslicích, odkud ze dvora odcizil
sto kilogramů oceli. Majiteli
způsobil škodu za čtyři tisíce korun.

V němčické knihovně
budou besedovat
s Janou Horákovou
Němčice nad Hanou/ mls Městská knihovna Němčice nad
Hanou srdečně zve na besedu
s účastnicí olympijských her
v Pekingu Janou Horákovou, která
se uskuteční již dnes, tj. v pondělí
17. března 2014 od 17.00 hodin
v Městské knihovně.

V muzeu kočárů
se ohlédnou za
sedmnáctým stoletím
Čechy pod Kosířem/mls Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem pořádá seminář
na téma „17. století - zapřažená
krása“, čímž zve na čtvrté setkání
milovníků koní a historických
kočárů, které návštěvníky provede dávnou historií. Akce se
bude konat v neděli 23. března od
9.00 do 17.00 hodin. Dozvíte se
mnoho zajímavého o kočárových
spřeženích, postrojích, kočárech
i odívání. Součástí bude i příprava
na Josefkol 2014. Nutná rezervace
na adrese vaclav.obr@seznam.cz.

INZERCE

Dočkáme se na přehradě již letos něčeho nového?

PLÁŽE SE PROBOUZÍ ZE ČTYŘLETÉHO SPÁNKU
Jejich provozovatelé začali s úklidem v očekávaní návratu starých časů

Je to jako z pohádky O Šípkové Růžence. Kdysi dávno
zmizela z přehrady voda a hned dvě království se ponořila
do hlubokého spánku. Téměř nic se v nich po celou tu dobu
nedělo, vše zůstávalo tak, jak bylo, pouze je víc a víc zahlcovala divoká tráva. Řeč je o dvou plážích nacházejících
se v okolí plumlovské nádrže. Nyní se ale voda konečně
vrátila a je tak nasnadě, zda-li budou po tak dlouhém čase
obě „zakleté“ pláže na tuto proměnu připraveny?
Mostkovice, Plumlov/mls hrne. Věci se však během uplynulého slunečného týdne přece jen
Dojem místa duchů už dlouho po dlouhém čase daly do pohybu.
vzbuzuje zejména pláž „U Láznič- „Začínáme s úklidem, zrovna dnes
ků“, neboli „U valáška“. Vzrostlá jsme sekali trávu,“ hlásil Večerníku
tráva, oprýskané lavičky, poško- uprostřed minulého týdne Miloš
zený betonový plot, špatný stav Láznička, který slibuje, že na letní
objektu občerstvení i záchodů. sezónu bude vše připraveno tak, jak
I kdyby se v létě v přehradě sku- má. „Máte pravdu, že bude třeba
tečně dalo koupat, do takového hodně oprav. Pracujeme pozvolprostředí se nikdo dvakrát nepo- na, ale jelikož se provoz nerozjede

Čeká na první plavce. Na téhle lavičce pláže „U Lázničků“ už několik
let nikdo neseděl a je to na ní skutečně poznat.
Foto: Martin Zaoral
dřív jak na začátku června, máme
ještě relativně dost času,“ míní
Láznička, který příliš novinek zatím nepřipravuje. Rád by se však
vrátil do starých zajetých kolejí.

„To, zda se u nás budou lidé koupat,
či nikoliv, bude záležet hlavně na
kvalitě vody a tu neovlivním. Každopádně bychom letos opět rádi
pořádali diskotéky i další hudební

akce,“ potvrdil Miloš Láznička.
V poněkud lepším stavu je protější pláž „U Vrbiček“, i když ani
ta na tom po dlouhém spánku
není zrovna nejlépe. Navíc z ní
staré vrbičky nedávno vymizely...
I tady se však v průběhu uplynulého
týdne začalo s úklidem. „Pokud by
o víkendu bylo pěkně, tak bychom
občerstvení otevřeli. Lidí kolem napuštěné přehrady korzuje v teplých
dnech docela dost. Jelikož se však
má opět ochladit, tak to ještě o týden
či více odložíme,“ přemítal v pátek
Radek Kocourek, provozovatel pláže „U Vrbiček“. I on doufá, že v létě
už v přehradě bude voda vhodná ke
koupání. „Pokud se tak stane, určitě bychom chtěli nabízené služby
rozšířit i vylepšit. Jak konkrétně,
to však zatím nevím. Akce konané

pod širým nebem se u nás rozběhnou až v červnu. První větší z nich
budou tradiční ´Legendy se vrací´
a stejně jako další proběhnou v režii agentury HITTRADE. Kromě
toho bychom chtěli navázat na tradici nedělních vystoupení Romana
´Pytlíka´ Doležala,“ nastínil Radek
Kocourek.
Faktem zůstává, že do přehrady
se přes zimu vrátila voda. Zda se
ovšem k ní v létě vrátí i život, to se
teprve ukáže. Její revitalizace, která
měla zajistit vodu bez jedovatých
sinic, odstartovala na již podzim
2009 a nejen státní rozpočet přišla
na mnoho desítek milionů korun.
Na jejím úspěchu či neúspěchu
závisí také další osud obou pláží
i dalších provozovatelů občerstvení
v okolí nádrže.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Brodek u Konice/mls - To není Apríl!
V Brodku u Konice začnou první den
v dubnu práce na opravě průtahu obcí.
Rekonstrukce bude rozdělena na dvě
etapy a celkově přijde na sedmatřicet
milionů korun. Letos by se na Prostějovsku měly opravit také silnice v Protivanově, Přemyslovicích a Výšovicích...
První etapa rozsáhlé rekonstrukce v Brodku
u Prostějova odstartuje už v úterý 1. dubna.
„Bude se opravovat úsek od křižovatky se
silnicí na Horní Štěpánov a naváže se na
úsek, který byl již v minulosti opraven. Tato
etapa by měla skončit nejpozději třicátého
června. Objížďka bude vedena přes Konici
a Runářov,“ prozradil Večerníku Petr Všetička ze Správy silnic Olomouckého kraje.
Hned po skončení této první etapy by se
mělo začít s druhou fází rekonstrukce.
„Od začátku prázdnin se začne s úsekem
v Dešné končícím u plynárenského zařízení
na konci Brodku. V době uzavírky této silnice povede objížďka přes Lhotu u Konice,
Jednov a Labutice,“ dodal Všetička s tím, že
součástí oprav bude i demolice mostu. Prv-

Couval z garáže a přejel „ožralu“!

Malé Hradisko/pk, mik - Kuriózní nehodu, ovšem s hodně
špatnou skutkovou podstatou,
prožil v sobotu 15. března večer řidič v Malém Hradisku na
Prostějovsku. Opilce, který si
bezduše doslova „ustlal“ na silnici, totiž nic netušící muž přejel
ve chvíli, kdy zrovna vycouvával
s osobním vozidlem Fiat Tempra
ze své garáže. Nešťastník utrpěl

těžká zranění, s nimiž musel
být převezen do špitálu.
Podle exkluzivních informací Večerníku se
tak stalo do Fakultní nemocnice v Olomouci.
„V sobotu deset minut před
půl osmou večer došlo v obci
Malé Hradisko před domem na
místní komunikaci k nešťastné
dopravní nehodě. Řidič s osob-

Muž leží v umělém
spánku v olomoucké
nemocnici

Myslivci v Žárovicích ukázali o víkendu své trofeje
Letošní rok by měl prý přát i liškám...

Žárovice/mls - Přehlídka trofejí
spárkaté zvěře ulovené v loňském roce na Prostějovsku byla
o uplynulém víkendu k vidění
v Kulturním domě v Žárovicích.
Loňská zima, která se protáhla
až do Velikonoc, se negativně projevila i na množství zvěře. Přesto
lidé mohli obdivovat skutečně kapitální kousky.
Rok 2013 se u myslivců vyznačoval
především dosti nízkým odlovem
srnčí zvěře. Ulovilo se jí totiž výrazně méně, než byl původní plán.
Důvodu je dle samotných myslivců
hned několik. „Na přírůstcích zvěře
se negativně podepsala loňská dlouhá zima. Tento rok je naopak zima
vlídná, což by mohlo zlepšit počet
zajíců, bažantů, koroptví či lišek.
Dlouhodobě jsou pro zvěř katastrofou také monokultury pěstované na velkých plochách. Poslední
dobou například sledujeme trend
pěstování kukuřice, která se posléze

spaluje v bioplynkách. V kukuřici
se dobře daří divočákům, ale pro
srnčí zvěř a zejména zajíce, bažanty
či další drobnou zvěř nepředstavuje
vhodné prostředí,“ objasnil Večerníku Martin Ernst z prostějovského
mysliveckého spolku. Proti tomu
mohou myslivci sami bojovat
vytvářením takzvaných biopásů.
„Na malých plochách je v biopásech osázena například pohanka či
kapusta. Díky tomu se rozčlení krajina, což zvěři prospívá,“ prohlásil
Ernst.
Navzdory některým nepříznivým vlivům mohli návštěvníci
v Žárovicích obdivovat nespočet
trofejí. K těm nejvýraznějším
patřilo paroží jelenů ulovených
na Drahanské vrchovině. „Loni
bylo v tomto prostoru uloveno
přesně třistadvacetpět jelenů. Jejich počet je dlouhodobě stabilizovaný. Nejsilnější ulovená trofej
patří panu Michlovi, který v loni

o t o ree p o r t á ž
V Protivanově padl teplotní REKORD! V Brodku u Konice se pustí do opravy průtahu FFotoreportáž
Odstartují začátkem dubna, skončí na podzim

Protivanov/mls - Astronomická zima ještě neskončila a my se už řádně
ohřáli. Přestože kalendářní jaro vypukne až ve čtvrtek 20. března v 17:56
hodin, v průběhu celého minulého týdne to vypadalo, jako by už co nevidět
mělo začít léto...
Meteorologové dokonce uplynulý pátek 14. března na stanici v Protivanově naměřili
teplotní rekord! Rtuť teploměru se na tomto místě vyšplhala až na hodnotu 15,2
stupně Celsia, čímž bylo překonáno historické maximum pro tento den z roku 2011.
Přesně dle zákona schválnosti byl pátek posledním pěkným dnem. Už v sobotu ráno
se obloha zatáhla, začal foukat silný vítr a z nebe padat chladný déšť...

www.vecernikpv.cz

V Malém Hradisko došlo k neštěstí

v záři v honitbě Březina střelil
statného dvanáctiletého jelena,“
vypíchl předseda Mysliveckého
spolku Prostějov.
V Žárovicích pak bylo během
soboty 15. a neděle 16. března
k vidění také devět trofejí siky
japonské. Tato uměle vysazená
zvěř evropské jeleny nejen připomíná, ale dokonce se s nimi občas
i kříží. „Jednoznačně nejsilnější
siku ulovil pan Klváček z honitby
Jesenec. Jeho trofej byla jako jediná ohodnocena stříbrnou medailí,“
upozornil Ernst. Nejpočetněji pak
na výstavě byly zastoupeny samozřejmě srnčí trofeje, z nichž
nejvíce bodů získal srnec ulovený panem Mokrášem u Kralic
na Hané.
V žárovickém „kulturáku“ však
byly k vidění také krásné dančí
trofeje z obory v Kladkách, několik muflonů ulovených v Březině
a také trofeje divokých prasat, lišek

na
video rnikpv.cz
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V Kelčicích hořel kravín,
škoda se šplhá k milionu
Troubili z plných plic. Sobotní dopolední program zpestřilo vystoupení mysliveckých trubačů VSL, kteří zatroubili i slavnostní halali.
Foto: Martin Zaoral
či jezevců. „Loni jsme zde měli
dokonce i mývala uloveného na
Němčicku,“ zmínil se Ernst s tím,
že mýval se běžně vyskytuje například v okolí Tovačova.
V sobotu výstavu mimo jiné oživilo také vystoupení špičkových
mysliveckých trubačů plumlov-

ské divize VLS ČR, kteří zahráli
průřez mysliveckou hudbou od
osmnáctého století do současnosti. Podobné uznání jako vystavené
trofeje a hudba sklidila rovněž
tradiční myslivecká kuchyně.
Myslivci a jejich fandové by se do
Žárovic měli vrátit zase za rok...

lidé a trofeje v žárovicích...

3x foto: Martin Zaoral

Předseda myslivecké komise. Martina Ernsta i ostatní Nejkrásnější trofeje. Kromě mohutného jeleního paroží Jako laňky. Některé z půvabných návštěvnic sobotní
myslivce trápí zejména velkoplošné monokultury, které se velkého zájmu ze strany návštěvníků těšily i tyto nejsil- akce mezi ostatními vynikaly svými pohledy plachých
laní
nější srnčí úlovky.
nepřejí drobné zvěři.
Už to potřebuje. Silnice v Brodku u Konice je dlouhodobě v hodně špatném stavu.
Rekonstrukci tak již toužebně vyhlíží...
Foto: Jiří Možný
ní řidiči by se na opravené silnici v celkové
délce téměř tří kilometrů měli projet na podzim tohoto roku.
Kromě Brodku u Prostějova se budou
cesty opravovat i na jiných místech regionu. „Letos plánujeme dokončení oprav
silnice v Přemyslovicích a také průtahu

Protivanovem. Kdy přesně se s těmito
projekty začne, však zatím není jasné,“
dodal Petr Všetička. Z příslibů ze strany
Olomouckého kraje rovněž vyplývá, že
už tento rok by se dělníci měli pustit do
dlouho očekávané opravy komunikace ve
Výšovicích.

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

ním vozidlem Fiat Tempra vycouval ze své garáže na komunikaci, a to zadní částí vozidla
k levé krajnici před svým domem.
Při stáčení přední částí vozidla do
pravé strany, z důvodu rovnoběžného stání s levou krajnicí, přejel
pravým předním kolem chodce
ležícího na silnici. Muž utrpěl těžká zranění a musel být převezen
na ošetření do nemocnice. S největší pravděpodobností byl pod
vlivem alkoholu,“ prozradila Večerníku Marie Štrbáková, tisková

mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Jak dodala, dechová zkouška nemohla být vzhledem ke zranění na
místě nehody provedena.
Přijetí pacienta potvrdil Večerníku v neděli odpoledne tiskový
mluvčí olomoucké nemocnice.
„Přejetý muž byl přijatý se středně těžkými poraněními v oblasti
břicha a pánve. Momentálně je
v umělém spánku a dýchá s pomocí přístroje. Jeho stav je ale
stabilizovaný,“ napsal Večerníku prostřednictvím SMS zprávy
Egon Havrlant.
Příčiny a okolnosti dopravní nehody budou předmětem dalšího
policejního vyšetřování. Aktuální informace o stavu přejetého
muže hledejte v průběhu týdne
na www.vecernikpv.cz!

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

Požár v kravíně. Stračenám hořelo přímo nad hlavami, žádná z nich
však zranění neutrpěla.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Vranovice-Kelčice/mls - Od na-kladače UNC chytil minulé
pondělí ráno kravín v Kelčicích.
Žádnému ze zvířat se naštěstí nic
nestalo, škoda na majetku se ale
odhaduje na téměř jeden milion
korun. Místní zemědělské družstvo mělo ale budovu naštěstí
pojištěnou, nakladač však bude
muset pořídit ze svého.
Hasiči se o požáru v Kelčicích dozvěděli přesně v pondělí
10. března jedenáct minut po šesté
hodině ranní. Na místo vyrazili
nejen prostějovští profesionálové,
ale i dobrovolníci z Vranovic-Kelčic a Brodku u Prostějova. „Po
příjezdu hasiči zjistili, že uvnitř zemědělského objektu o rozměrech
asi osmdesátkrát patnáct metrů
hoří malý nakladač. Velitel zásahu proto na místo povolal další
jednotku, a to dobrovolné hasiče
z Vrahovic,“ prozradila Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Jak bylo dále zjištěno k požáru
došlo při úklidu slámové podestýlky. Kvůli technické závadě

vzplál malý nakladač UNC. „Plameny se z něj přenesly i na střechu
zemědělského objektu. Celková
plocha zasažená požárem měla
rozměr asi třicetkrát deset metrů.
Během dvaceti minut dostali hasiči
požár pod kontrolu. Při požáru nebyl nikdo zraněn, vzniklá škoda se
odhaduje na devětsetpadesát tisíc
korun,“ konstatovala Hacsiková.
Co je nejdůležitější žádné z více
jak dvou stovek zvířat, které
v objektu běžně pobývají, nebylo požárem přímo ohroženo.
„Budovu jsme měli pojištěnou, do
její opravy se pustíme, jak jen to
bude možné. Horší je to s UNC nakladačem, který shořel a teď nám
chybí. Ten budeme muset koupit
ze svého,“ vyjádřil se pro Večerník
Josef Cetkovský, předseda ZD Určice, které v Kelčicích hospodaří.
Jak se Večerník zajel v sobotu
přesvědčit na vlastní oči, s provizoriem se krávy vypořádají bez
problémů. „Pokud neuhodí dvacetistupňové mrazy, pak poškození
střechy zvířatům nijak zvlášť vadit
nebude,“ dodal Cetkovský.

Došlo na naši adresu...
Plumlov začne stavět sběrný dvůr „V malých obcích jsem pro volbu starosty přímo občany“ Maškarním plesem
Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Jesence Bořivojem Najbrem

Plumlov/mls - V dubnu se v Plumlově zahájí výstavba nového sběrného
dvora. Za necelé čtyři miliony korun
vznikne v prostoru bývalých sběrných
surovin. Nejpozději od září sem budou
moci místní dovážet veškerý odpad.
Od předminulého týdne je známa firma,
která zakázku za přibližně 3,8 milionu
korun vysoutěžila. „Stala se jí prostějov-

ská společnost KP stavební s.r.o. Vítězná
cena byla asi o sedm set tisíc korun nižší, než jsme původně počítali,“ prozradil
Večerníku plumlovský starosta Adolf
Sušeň.
Za tyto peníze se kompletně zmodernizuje areál, kde nyní funguje sběrné místo.
„Bude zde umístěno patřičné vybavení
na uložení všech druhů odpadu. Nové

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Představujeme regionální podnikatele...

Navštivte LPG autoservis
Hájek v Konici

Ochoz u Konice/pr – V dnešním pokračování rubriky Večerník zavítal do
LPG autoservisu Hájek, sídlící na adrese Ochoz 56 v Konici. Majitel firmy
František Hájek nabízí montáže LPG
zařízení do osobních a lehkých užitkových automobilů nevyjímaje montáže
„ochrany ventilových sedel“, veškeré
opravy zařízení LPG včetně výměn tlakových nádrží a revizí systémů LPG.
V tomto již zaběhnutém autoservisu nabízí opravy elektroinstalací vozidel včetně tažných zařízení a přípojných vozíků,
montáže centrálních zamykání a alarmů,
GPS alarmů a jejich opravy, montáže automatického rozsvěcování světel a denní-

ho svícení, parkovacích senzorů a kamer.
LPG autoservis Hájek také v rámci své
pracovní náplně poskytuje několik novinek, v první řadě je to záruka na motor
a další díly při přestavbě nového nebo
zánovního vozidla na LPG v podobě
pojistky, vztahující se na motorové díly,
které přichází do styku s LPG. Dále je to
možnost zapůjčení náhradního vozidla
Škoda Felicia 1,6 v případě větší opravy
nebo montáže LPG, přičemž tato služba
je zcela zdarma.
Více o činnosti a službách autoservisu se dozvíte na webových stránkách
www.lpg-hajek.cz nebo na telefonním
čísle 774 640 659.

kontejnery budou zastřešeny, proběhne
i úprava komunikací tak, aby se sem lidé
mohli s auty bez problémů dostat,“ popsal Sušeň s tím, že stavba musí být hotova do letošního září.
Devadesát procent všech nákladů
Plumlov získal z dotace ministerstva životního prostředí, zbytek doplatí z vlastní pokladny.

Je ohrožena sezóna na

„koupáku“ ve Stražisku?
Stražisko/mls - I díky loňskému extrémně teplému létu skončilo hospodaření
koupaliště ve Stražisku v zisku několika
set tisíc korun. O to překvapivější je informace, že by jeho další fungování mohlo být ohroženo!
Ptáte se proč? Jednoduše prot o, že i přes
výrazný výdělek se v jeho účetní uzávěrce
nepodařilo dohledat přibližně třicet tisíc korun. Jedná se o nesrovnalost ve výši jednoho
procenta z celkem třímilionového ročního
rozpočtu. Není přitom zcela jasné, kdo za
hospodaření koupaliště nese přímou odpovědnost.
„Přestože se dle mě osvědčil, bývalý správce koupaliště necítí důvěru ze strany zastupitelstva obce. Není proto jisté, že bude pokračovat i letos. Na jeho místě však někoho
bezpodmínečně potřebujeme. Najít takového člověka ovšem není nic snadného, musí
to být někdo, kdo rozumí řadě specifických
problémů. A my nikoho takového zatím
jistého nemáme.“ upozornil na posledním
jednání zastupitelstva ve Stražisku starosta
Jaroslav Kröner.
Večerník bude situaci i nadále sledovat.

Jesenec - Do svého prvního funkčního období v jeseneckém zastupitelstvu byl na podzim roku 2010 zvolen Bořivoj
Najbr (na archivním snímku). Dnes sedmapadesátiletý člen
opoziční kandidátky je členem kulturní komise obce, pracuje v zemědělství a jeho koníčkem je především příroda, kam
mimo jiné spadá i chov včel. Na současné společenské
a politické situaci jej mrzí, že celkově ubývá komunikativnosti, kreativity, pochopení, tolerance a hlavně zájmu o veřejné dění. Místo toho dochází k uzavírání se do sebe...
Jiří Možný

Jak byste čtenářům představil vaši obec?
„Jesenec je malá obec, nacházející
se jen kousek od města Konice po
silnici na Moravskou Třebovou.
Žije zde přibližně dvěstěosmdesát
obyvatel, z toho asi padesát tvoří
klientelu domova důchodců na
zámku, který je ve správě Olomouckého kraje. Z podnikatelských aktivit v obci mohu jmenovat kamenictví, chov koní, výrobu
lahůdek a autodopravu. U zámku
v centrální části stojí kostel, obecní
úřad má ve správě hřbitov a kulturní
dům. Obec nemá školu a nedávno
y bohužel zrušena pošta.“
zde byla
Co se podle vás od posledních komunálních voleb
v obci podařilo?
„Obec nemá velký rozpočet... Jeho
hlavní část odčerpávají náklady na
provoz, opravy a udržování pozemků i nemovitostí v majetku či ve
správě obce. Spíše bych zmínil to, co
se moc nedaří. Snahou zastupitelstva
obce je mimo jiné podpora mladých

rodin s dětmi s cílem zmírnění trendu úbytku obyvatel. Pro tento cíl se
zastupitelstvu podařilo vytvořit několik stavebních míst. S politováním
ale musím konstatovat, že změny ve
společnosti posledních let to mladým
moc neusnadňují, a původní značný
zájem o stavbu nového rodinného
sídla se postupně vytratil.“
Jak hodnotíte dosavadní
práci zastupitelstva a vedení obce?
„Tuto otázku tak trošku vnímám
jako popostrčení ke konfrontačnímu tónu. Nemyslím, že je třeba se
z postu opozičního zastupitele snížit
k obstrukcím při jednání zastupitelstva, raději preferuji konstruktivní
dohody nepostrádající elementární
etiku a sledující prospěch občanů.
Aby si širší čtenářská veřejnost lépe
představila problematiku práce zastupitelstva, musím připomenout,
že činnost volených zástupců obce
je převážně dána rámcem, který
vymezila skupina jiných volených
zástupců občanů, včetně těch na
úrovni zastupování v Evropské unii.
Když mi byl svěřen do rukou osud

„Nemyslím, že je třeba se z postu opozičního
zastupitele snížit k obstrukcím při jednání
zastupitelstva. Raději preferuji konstruktivní
dohody nepostrádající elementární etiku
a sledující prospěch občanů.“

v Kostelci provedli klauni

jesenecký zastupitel BOŘIVOJ NAJBR
o své činnosti v obecním zastupitelstvu

obce, obdržel jsem příručku vydanou Svazem měst a obcí České republiky a financovanou z prostředků Evropského sociálního fondu,
ve které se hned v úvodní části píše:
‚Posláním zastupitele je pečovat
o rozvoj obce, uspokojovat potřeby občanů. To vše v rámci možností daných obecním rozpočtem
a platnou legislativou.´ Nezbývá
než souhlasit a řídit se podle toho.
Stejný přístup mají podle mne
i ostatní členové zastupitelstva.“
K čemu dále máte větší výhrady?
„Na tuto otázku by se měla řeč stočit konkrétně k práci zastupitelstva.
Nabízí se ovšem i obecnější až globálnější úvaha jako nepřímá odpověď. Velkou roli pro práci každého
tvoří prostředí a vědomí toho, že
okolo funguje více či méně určitý
řád věcí. Současný občan nabývá,
ne zcela vlastní vinou, dojmu, že
není logické dodržovat pravidla

a zákony. Už jen proto, že přemíra
úprav a změn legislativy s následným přeceňováním důležitosti
nesmyslností i absurdit a naproti
tomu zlehčováním věcí zásadního významu vlastně běžný život
občana jen stěžují. Současně mu z
každodenní prezentace médii vyplývá, že svoboda jedince pochybného nebo pokřiveného charakteru
je víc, než svoboda jedince respekj
tujícího
práva druhých...“
Jak se to projevuje v praxi?
„Bohužel pod tímto dojmem, se chování občanů mění,
a to směrem ne zrovna přátelským,
i třeba k voleným zástupcům.
Komunikativnost, kreativita, pochopení, tolerance a hlavně zájem
o veřejné dění v užším okruhu
obce ubývá a dochází k uzavřenosti
a sníženému vnímání vůči zájmům
a potřebám jiných spoluobčanů. Je
to hodně obecné a dosti pesimistické, ale realita tento trend podporuje.
Je třeba to stále brát v úvahu a snažit
se proti tomu bojovat.“

Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních
volbách a přijal byste nabídku
stát se starostou?
„Začnu od konce. Termín ‚nabídka‘ spadá více do oblasti obchodování. Volba je přece o demokracii! Poněkud zjednodušeně řečeno
o uplatňování názoru a vůle většiny s tolerancí názorů menšiny pro
prospěšný chod komunity. Pro
malé obce, jako je Jesenec, jsem
pro volbu starosty přímo občany.
S možností konání ankety nebo
nominace, tedy návrhu a ne nabídky, před vlastní volbou. Stejně
tak upřednostňuji kandidaturu na
zastupitele formou ‚každý sám‘
a ne na společné kandidátce, což
lépe vystihuje vůli a důvěru spoluobčanů. Současná legislativa
vlastně společnou kandidátku
zvýhodňuje. Všem občanům
v tomto státě přeji šťastnou volbu
v letošních komunálních volbách
a ve volbách do Evropského parlamentu.“

Kaleidoskop. Děti si karneval v Kostelci užily na sto a jeden způsob.
Foto: Jana Ari Krejčí
Kostelec na Hané/lus - Jako kaž- učitelek Ivany Kalábové a Vlasty
dý rok, tak i letos v Kostelci na Šťastné. Všechny děti za masky
Hané uzavřel sezónu plesů ten a soutěže dostaly drobné odměny.
dětský - maškarní. Všechny děti Pořadatelé zajistili bohatou tompřivítali dva klauni, kteří celým bolu. Byly odměněny i nejlepší
karnevalem provázeli a měli pro masky. „Všichni jsme strávili
děti i jejich rodiče nachystán pest- příjemné odpoledne plné radosrý program her, soutěží a zábavy. ti a zábavy. Všem pořadatelům
Program doplnily také děti z MŠ a sponzorům děkujeme,“ napsaKostelec na Hané vystoupením la do redakce Večerníku Lucie
Čert a Káča pod vedením svých Schönfeldová.

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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nejvýznamnější kulturní událost
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s fotografem Janem Svač

Dvě v jednom. Součástí vernisáže fotografií byla i ukázka dobrot připravených manželkou fotografa Jana Svačiny.
Foto: Petra Hežová

Fotograf Jan Svačina už potřetí dokázal návštěvníkům prostějovské
Galerie U Hanáka, že opravdu fotí, kudy chodí. Nejnověji se pochlubil dech
beroucími snímky z loňské návštěvy Norska...
Prostějov/peh
Uplynulý pátek v podvečer se
Galerie U Hanáka zaplnila příznivci fotografie a kolegy-fotografy z obou prostějovských
fotoklubů. Důvodem byla vernisáž cestovatelských snímků Jana
Svačiny, který se loni na konci
prázdnin vypravil s vnukem do
tajemného Norska. Výsledkem
cesty byla kromě nezapomenutelných zážitků také již zmíněná
kolekce fotografií, které k cestě
do Norska inspirovaly nejednoho návštěvníka vernisáže. „Přišla
jsem se sem podívat, protože se
o Norsko zajímám a fotografie
mě opravdu nadchly,“ nešetřila

chválou paní Hana, která přiznala, že do Galerie U Hanáka
zavítala poprvé. „Dočetla jsem
se o výstavě v Radničních listech, kde jsem si tu informaci zakroužkovala a následně zapsala
do kalendáře, abych ji nepropásla,“ usmívala se další sympatická návštěvnice vernisáže Libuše
Plichtová.
Sám autor fotografií uvedl
výstavu originálně - shrnutím
několika desítek důvodů, proč
si jako potencionálního přítele
rozhodně nezvolit fotografa,
čímž rozesmál přítomné publikum. „Norsko je prostě nádherné
a všechna ta příroda je tam tak
čistá, lesy, voda i lidé, se kterými

jsme se setkali. Nejlepší na tom
asi bylo, že jsme s sebou vůbec
nemuseli nosit vodu, protože se
tam dalo pít z kterékoliv říčky či
jezírka,“ přiblížil detaily své dobrodružné cesty Jan Svačina.
Norsko je odedávna považováno
za domovinu horských skřítků
a trollů, tudíž schválně, jestli odhalíte, na kterých fotografiích se
je podařilo panu Janu Svačinovi
zachytit. Nápovědou vám snad
může být, že jeden z nich vyplázl
na objektiv fotoaparátu jazyk...
Nádherné přírodní scenérie
a krásy Norska na fotografiích
Jana Svačiny budete moci obdivovat v prostorách Galerie
U Hanáka do 15. dubna.

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Ve Vrchoslavicích proběhl první ročník koštu pálenek
Nejlepší degustátor poznal devět pálenek ze čtrnácti

Vrchoslavice/pav - V příjemném poklidném duchu
a v téměř rodinné atmosféře
se nesl uplynulou sobotu 15.
března první ročník Vrchoslavického koštu pálenek, který se
konal v místním Sportklubu.
Dvanáctičlenná komise vybírala z třiadvaceti vzorků pálenek
nejpovedenější v kategoriích
peckovice, jádrovina a také se
zápolilo o nejlepšího degustátora.
Soutěžící se nenechali vykolejit
menší návštěvností akce a se zápalem se vrhli na ochutnávání.
V rámci přinesených vzorků kořalek bylo možné ochutnat švestku, hrušku, meruňku, ale našly se
zde i tekutiny vytvořené z originálnějších surovin. Zajímavým
vzorkem byla jistě trnkovo-ostružinová pálenka.
Stupně vítězů však opět ovládla klasika. V kategorii peckovic

BYLI JSME
U TOHO!

Soustředěná komise. Rozhodnout, která pálenka je nejlepší,
dalo degustátorské porotě velmi zabrat.
Foto: Pavla Vašková
zvítězila meruňkovice Michala dově hodnocena podobně. Mezi
Hamaly z Víceměřic, nejlepší já- šestým a dvacátým místem vznikl
drovinou pak byla zvolena hruška rozdíl pouhých deseti bodů. Poumístního guru Františka Zahrad- ze poslední dva vzorky obdržely
níka. „Loňský rok byl na kvalitu negativnější hodnocení, ty byly
výpalků velmi dobrý, většina ale staršího data. Kvalita byla velpálenek z tohoto roku byla bo- mi vyrovnaná,“ zhodnotil úroveň

soutěžních vzorků organizátor
akce Jiří Pinkas. Vycházel tak
ze zkušeností, které nabyl v minulých letech při pořádání akce
stejného zaměření v sousedních
Mořicích.
Zajímavostí oproti jiným
soutěžím kořalek byla soutěž
o nejlepšího degustátora. Ukázala, že i amatérští hodnotitelé se
umí správně rozlišit, z kterého
ovoce pálenka vznikla. Vítězem
se stal Tomáš Majer z Hrušky, jenž
poznal devět pálenek ze čtrnácti.
Vítěznou meruňku určilo ze sedmi koštérů šest, a stříbrnou švestku
dokonce všech sedm ze sedmi.
Vítězové všech třech kategorií obdrželi věcné ceny v podobě kartónu piva, demižónu či bečky na
kysané zelí. Všechny vzorky, které
po koštování zbyly, se bez ohledu
na umístění dopily při večerním
vystoupení známé němčické kapely Náhoda...

Festival outdoorových filmů EXPEDIČNÍ KAMERA
dorazil do Prostějova už popáté
Prostějov/peh - Dobrodružství,
vzrušení a extrémní zážitky
naservíroval
už
popáté
prostějovským
milovníkům
outdoorových filmů festival
„Expediční kamera“. Ani letos
nechyběly záběry exotických
míst, mnohdy nadlidské výkony dobrodruhů na zemi, ve vzduchu i ve vodě a samozřejmě
hlediště plné nadšených diváků.
Letošní filmový festival vyrazil na
svou tříměsíční pouť už v únoru
a na své cestě navštíví celkem dvě
stě čtyři měst v Česku i na Slovensku. Už popáté zavítal, díky
organizátorům ze zdejší cestovní
kanceláře Vlha, i do Prostějova,
kde se festival tradičně těší velké
návštěvnosti. A nejinak tomu
bylo i uplynulou středu, kdy se
v přednáškovém sále Národního domu sešla více než stovka

milovníků outdoorových filmů.
„Letošní skladba filmů se mi
opravdu moc líbí,“ pokyvoval
uznale hlavou nad programovou nabídkou festivalu Tomáš
Trochta. „Jsem příznivcem
expedičních filmů, proto jsem
nevynechal ani jedno promítání,“ přidal se Václav Krejčí.
Každý návštěvník si mohl vybrat
to pravé přesně pro něj. Expediční
kamera tak nabídla prostějovským
filmovým labužníkům promítání
filmů o divoké přírodě, extrémních zážitcích, neuvěřitelných
výkonech a téměř neskutečných
přírodních scenériích. Slovenští
dobrodruzi poodkryli tajemství života civilizací nedotčených
Pygmejů, britští jeskyňáři šokovali
bláznivou a riskantní jízdou na
jednokolce v útrobách jeskyní
a americký lezec předvedl dech

Bylo plno. Prostějovské promítání outdoorových filmů znovu potěšilo pořadatele obří účastí milovníků dobrodružství extrémních
sportů a exotiky.
Foto: Petra Hežová
beroucí extrémní lezení po horách,
ze kterého nejednomu z diváků
tuhla krev v žilách. „Festival se
snaží každoročně přijít s něčím
novým a nejinak je tomu i letos.
Poprvé se diváci mohou podívat
na jednu z exkurzí ve 3D,“ přiblížil
detaily programového složení
prostějovský organizátor akce

Vlastimil Hadra, jehož cestovní
agentura ve shodě s námětem festivalu nabízí zájemcům outdoorové zážitky přístupné pro všechny
generace.
Nabití inspirací z Expediční
kamery nezbývá, než vyrazit na
kole, raftu nebo po svých někam
do přírody...

„AVATARKA-STAR “ SE BLÍŽÍ DO FINÁLE
V třetím semifinálovém kole se představily již skutečné osobnosti

Prostějov/pav - Soutěž pěveckých talentů, kterou pořádá
art-kavárna Avatarka, už
zná své finalisty. V sobotu
15. března totiž proběhlo třetí
a poslední semifinálové kolo,
v němž se představili čtyři
soutěžící. Ten nejlepší postoupil
do závěrečného boje o absolutní „prostějovskou Superstar“.
Účastníci soutěže jsou důkazem

toho, že Prostějov má pořád spoustu zajímavých pěveckých i autorských osobností, které jenom
čekají na svou příležitost. V rámci
celého klání se představilo hned
několik účinkujících, jenž mají
nejen zajímavý hlas, ale prezentují se i vlastní autorskou tvorbou.
Ve třetím kole to byl například
vtipálek Pavel Žvátora, který
má sice ještě nejistý projev, ale

jeho texty jsou hravé a poetické.
Vítězem třetí části se nakonec
stal zpěvák a kytarista David
Bartoš, jehož na kachon doprovodil Dominik Tyl a představili
tak tvorbu své kapely Chilli
Weather. Skvěle šlapající folkrock s anglickými texty oslovil
nejen porotu, ale i diváky. Ti
se můžou těšit na finálové vystoupení Chilli Weather v kompletním složení. Mužské duo
soutěžících doplnily dvě dámy
s krásnými hlasy. Pavla Aschnbrennerová a Kristýna Jasmin
Farrag zazpívaly převzaté písně
různých žánrů. Kristýně, která
má svou kapelu ve Zlíně, je bližší
muzikálový projev, Pavla zase
okouzlila diváky svým čistým
zpěvem „od srdce“, při němž se
doprovodila na kytaru.
„Toto kolo bylo skutečně velmi
silné. Holky měly hezké hlasy, kluci byli zase originální.
Nakonec zvítězilo propojení
obojího, což podle nás nejvíc

Čechovice/pav - Sobotní večer
patřil Sboru dobrovolných
hasičů Krasice. Konal se zde
totiž již sedmnáctý ročník jejich tradičního plesu. Návštěvníci se v zaplněné čechovické
sokolovně výborně bavili až do
brzkých ranních hodin. K dobré zábavě přispěla zejména kapela Tyrkys, která to na pódiu
pořádně rozjela. O předtančení se postarala dvojice mladých
tanečníků Ladislav Vaverka
a Kamila Milarová.
Speciální, starostou hasičů vlastnoručně uvařený guláš a bohatá
tombola. To byla další lákadla
letošního hasičského bálu, který se konal v sobotu 15. března
v Čechovicích. Hlavní výhrou byl
tradiční zájezd do Řecka, ovšem
mezi cenami se našly i perličky.
Někteří mladší účastníci si velmi
přáli vyhrát některý z hasicích přístrojů, líbila se jim totiž představa,

co by se s ním dalo podniknout
například při návštěvě diskotéky...
Naštěstí se hasicí přístroje dostaly
do zodpovědnějších rukou. Výstřelkem trošku morbidního humoru byl například také takzvaný
pohřební balíček. Těžko říct, co
skutečně obsahoval.
Již třetím rokem tanečníky plesem
provázelo hudební seskupení Tyrkys, které má již dlouholetou historii. Její repertoár se také žánrově
proměnil. Vyšel původně v bluegrassu, dnes muzikanti sami sebe
charakterizují jako „countryrock
band“. Přestože jako své působiště uvádějí Ostravu, někteří jsou
z Olomouce či Prostějova.
„V osmdesátých a devadesátých
letech, tedy v době, kdy se ještě
jezdilo na Portu, byla skupina velmi úspěšná v rámci bluegrassového žánru. V současném složení,
které funguje zhruba dva roky,
se zaměřujeme spíše na komerci.

V dobrém slova smyslu, prostě
na to, co lidi chtějí slyšet a na co si
rádi zatančí,“ shrnul vývoj a působení skupiny Mojmír Přikryl kytarista a zároveň člen SDH Krasice.
„Jsem zde poprvé, kamarádka mě
pozvala na dámskou jízdu. Je nás
tady devět ženských...(smích) Určitě musím ocenit výkon kapely,
které to bezvadně šlape, jenom to
mohli trošku dřív rozbalit a zahrát
víc modernějších kousků. Chápu,
že starší generace si chce zatančit
na lidovky, ale na můj vkus jich
bylo zbytečně mnoho. Ke konci
už to bylo super,“ prozradila Večerníku svůj dojem z plesu slečna
Martina z Olomouce.
Během večera mezi návštěvníky několikrát vyvstala otázka,
co by se stalo, kdyby najednou
začalo hořet a hasiči by museli
na výjezd, jako tomu bylo například v případě hasičského
plesu v Žešově či Dobromilicích.
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Chilli Weather. Kapela v čele s Davidem Bartošem (vpravo) zahrála ve dvoutřetinovém složení, přesto porotu přesvědčila a postoupila do finále.
Foto: Pavla Vašková

splňoval David Bartoš ,“ svěřil
se Večerníku člen poroty Zdeněk
Michalec.
A nutno dodat, že i sama porota
byla tentokrát velmi fundovaná.
Zasedla v ní totiž nejen tradičně
prostějovská písničkářka Veronika Vičarová, ale pozvání do
Avatarka-Star přijala i japonská
sopranistka a někdejší členka
bratislavské opery Nao Higano, která v současné době žije
v Kroměříži. „Slyšela jsem paní
Nao Higano zpívat na vernisáži
tady v Prostějově, tak se mi líbila,
že jsem ji oslovila, a jsem moc
ráda, že ji tady můžeme přivítat,“
s potěšením konstatovala organizátorka a vedoucí kavárny Iva
Polická.
Do finálového kola, které se
bude konat 5. dubna, tedy
postoupili Michal Ovečka, Romana Hadová a nově David
Bartoš se svou kapelou Chilli
Weather. Vítěz finále bude mít
v Avatarce svůj recitál.

na
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Plnou parou. Hasiči plesali
ostošest. Foto: P. Vašková
„ Nemusíte se bát, myslíme na
všechno, pořád máme několik
řidičů v pohotovosti,“ prozradil
se smíchem starosta SDH Krasice Martin Ressler. To ovšem
nakonec skutečně nebylo potřeba
a ples tak mohl pokračovat až do
zdárného konce, který přišel někdy k ránu...

Ze života města
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AQUAPARK SE UŽ LEŠTÍ NA NOVOU SEZÓNU
„Zisk z loňska nám pomohl k rozsáhlejší údržbě,“ pochvaluje si Vladimír Průša

Největší prostějovské koupaliště v Krasické ulici vstupuje letos už do své osmé sezóny. A to přímo raketově!
Přestože se s jeho otevřením pro veřejnost počítá až
v polovině května, už teď je v aquaparku čilý ruch. Pracovní
čety zde provádějí údržbu po zimě, která byla letos velmi
mírná. Tím ale hůř pro základní očistu! „Skoro vůbec nemrzlo, takže mezi dlaždičkami vyrostl mech, který se jen
velmi těžko odstraňuje. V jiných zimních obdobích vymrzl
a nebylo s tím tolik dřiny,“ podotkl Večerníku zaměstnanec aquaparku podílející se na „jarních pracích“.
Prostějov/mik
Loňská sezóna byla pro aquapark
rekordně úspěšná co do počtu
návštěvníků a tím samozřejmě
i tržeb. Také letos panují optimistické předpoklady. Ovšem ještě
před otevřením se nesmí nic podcenit. „V současné době probíhají
zahradnické práce, údržba zeleně,
čištění dlažby od mechů a plevele
a samozřejmě probíhají přípravy
na důkladné čištění bazénů.
Tyto práce přijdou samozřejmě

na řadu až jako poslední těsně
před otevřením. Určitě naši
zaměstnanci provedou i nátěry
lehátek a dalšího mobiliáře,“
popsal Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově, která aquapark
v Krasické ulici provozuje.
V posledních letech docházelo
uvnitř areálu k masivnímu
kácení letitých stromů, které
návštěvníkům poskytovaly stín
ve velmi parných dnech. Ty
nahradila nově vysazená zeleň,

jenž však bude potřebovat desítky let, než plně nahradí funkci
pokácených stromů. „Letos se
v aquaparku už nic kácet nebude!
Stromy, jejichž stav vyhodnotili
dendrologové jako nebezpečný,
byly vykáceny a v nejbližších
letech už nepředpokládáme něco
podobného,“ konstatoval na toto
téma Průša.
Jak již bylo konstatováno,
loňský rok byl pro naše
největší koupaliště nadmíru
úspěšný. Vykoupat se přišlo

Přípravy na léto. Hodně práce dá v těchto dnech vyčištění dlažby
v aquaparku od mechů a plevele.
Foto: Michal Kadlec
přes pětasedmdesát tisíc lidí
a aquapark vykazoval na konci sezóny zisk bezmála půl milionu korun. „Tato skutečnost
nám dovolila pustit se letos do
mnohem rozsáhlejší údržby, než
tomu bylo v předešlých letech.

Přistoupili jsme tak k opravě
čerpadel, která nám v budoucnu zajistí snížení spotřeby
elektrické energie, proběhne
výměna některých hracích
prvků na dětském hřišti a ještě se
dostane na rekonstrukci rozvodů

a ohřevu teplé vody ve
sprchách,“ jmenoval další práce
financované z loňského zisku
aquaparku šéf prostějovské
Domovní správy.
Večerník už na začátku února
letošního roku informoval
o tom, že městem byla zaplacena poslední splátka za úvěr,
který byl před lety čerpán na
výstavbu koupaliště. „Uvedl
bych jen na pravou míru informace ohledně oné poslední splátky. Ano, město sice z rozpočtu
vyčlenilo necelých dvacet
milionů korun na poslední splátku, ale úvěr není ještě definitivně
splacen. Platby totiž probíhají
čtvrtletně, tudíž aquapark bude
definitivně naším majetkem až
na konci tohoto kalendářního
roku. Jinak ale návštěvník aquaparku vůbec nepozná, jestli majitelem koupaliště je MiProStav,
banka nebo domovní správa.
Už vlastně loňská sezóna

proběhla kompletně v režii naší
domovní správy. Pro nás jako
správce se ale snížily výdaje,
zejména co se týká administrativních záležitostí,“ uvedl
Vladimír Průša.
A jak vidí šéf domovní správy
letošní sezónu? Pochopitelně
optimisticky. „Byl bych rád,
kdyby byla stejně tak úspěšná
jako ta loňská. Nezastírám však,
že v některých okamžicích byly
enormně vysoké denní návštěvy
aquaparku na můj vkus až
negativní. Jistě, co se týká tržeb,
můžeme být za to rádi. Jenomže
když se v jediném dni objeví
na koupališti tři a půl tisíce lidí,
přináší to mnoho problémů
jak pro samotné návštěvníky,
tak i pro provozovatele,“ míní
závěrem Průša.
Aby se i v letošním roce dostal
prostějovský aquapark takzvaně
do černých čísel, je zapotřebí
návštěvy šedesáti tisíc lidí.

Dům na Jiráskově náměstí: „ZA HUBIČKU“! Město řeší nelehký dopravní problém

Prostějov/mik - O tom, že
město se chce za každou cenu
zbavit rozsáhlé nemovitosti na
Jiráskově náměstí, si už před
lety cvrlikali vrabci na střeše.
Před dvěma lety Večerník zveřejnil spekulace o tom, podle
nichž magistrát hodlá dokonce dům na rohu Blahoslavovy
a Plumlovské ulice zbourat
kvůli plánované výstavbě rondelu. Tyto plány ale byly odsunuty. Zatím město vyhlásilo
záměr prodeje, přičemž nemovitost nabízí zájemcům doslova
„za hubičku“...
„Mohu potvrdit, že rada města
schválila záměr prodeje bytového domu na Jiráskově náměstí
číslo čtyři, jehož součástí jsou
i nebytové prostory. Tento objekt
patří mezi několik nemovitostí, které město nabízí k prodeji,

protože jejich rekonstrukce by se
z dlouhodobého hlediska městu
nevyplatila,“ zdůvodnil snahu
magistrátu dům prodat Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Docela vyráží dech, že barák při
tržní ceně dosahující možná až
deseti milionů korun, chce město prodat za pouhý jeden milion!
Proč tak levně? „To je nabídka,
která přišla ze strany jednoho
zájemce, ale již teď mám informaci, že do záměru se zřejmě přihlásí další zájemci, takže počítám
s tím, že cena bude určitě zcela
jiná. Uvidíme...,“ nechal si otevřená zadní vrátka Pospíšil s tím,
že tržní cena domu není v tuto
chvíli jednoznačná. „Tu vyhodnotíme na základě nabídek. Jiná
je cena odhadní, která činí zhruba
tři miliony korun. Dům ovšem

Vytěsnit cyklisty z rondelu na Petrském

No, nekupte to! Na základě konkrétní nabídky jednoho ze zájemců
je tento dům na Jiráskově náměstí nabízen městem za velmi nízkou
cenu pouhého jednoho milionu korun.
Foto: Michal Kadlec
bude potřebovat provést opravy
v řádu dalších několika milionů
korun,“ poznamenal první náměstek prostějovského primátora, který nepotvrdil, že by se

nemovitost na okraji Jiráskova
náměstí měla bourat z důvodu
plánované stavby kruhové křižovatky. „S demolicí tohoto domu
se zatím nepočítá,“ dodal.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Vyhnout se podobným tragédiím jako vloni
v létě, kdy na prostějovském
rondelu na Petrském náměstí
byl náklaďákem usmrcen starší
cyklista. To je v současnosti jeden z nejpalčivějších úkolů prostějovských radních. Chce to
„jen“ vymyslet, jak zdokonalit
cyklostezky v této lokalitě.
„V úterý jsme schválili vyčlenění
šedesáti tisíc korun na projektovou
dokumentaci k doplnění cyklostezky okolo rondelu na Petrském
náměstí. Jednáme tak na základě
požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR i dopravní komise
města. Jde o to, abychom objednali odbornou studii, která by nám
jasně řekla, zda je vůbec možné
vymyslet systém cyklostezky na
Petrském náměstí tak, aby cyklisté nevjížděli přímo na rondel, ale
využívali právě a pouze cyklostezku. Jak všichni víme, vloni v létě
zde došlo k tragédii, kdy nákladní

Zabránit tragédiím. Vloni v létě byl na rondelu na Petrském náměstí smrtelně zraněn dvaasedmdesátiletý cyklista. Město teď chce
dobudovat cyklostezky okolo této kruhové křižovatky, aby na ni cyklisté nemohli.
Foto: Policie ČR
automobil srazil staršího pána na
kole. A takovým neštěstím chceme zabránit,“ uvedl na čtvrteční
tiskové konferenci Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Podle něho je v současné době
v této lokalitě nejrizikovější místo
u kapličky, kde se často střetávají

chodci s cyklisty a ti pak vjíždějí
na komunikaci kruhové křižovatky. „Jsem přesvědčen, že kolem
rondelu a dál v ulici Újezd je ještě dostatek místa k tomu, aby se
zde síť cyklostezek dobudovala
a zdokonalila,“ řekl už před časem
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města.

Magistrát hledá další lokality pro průmyslovou zónu
„V územním plánu máme rezervu v Brněnské ulici,“ potvrzuje Jiří Pospíšil

Prostějov - Průmyslová zóna v Kralickém Háji je beze zbytku zaplněna, magistrát hlásí jediný volný pozemek, který nedávno odkoupil zpátky do svého vlastnictví od společnosti Modřany Power. V továrnách, skladech či kancelářích tady
během posledních let našly práci stovky Prostějovanů, další možnosti zaměstnání se rýsují, neboť někteří investoři slibují rozšíření svých provozů. Jaký je vůbec aktuální stav prostějovské průmyslové zóny, na to se Večerník zeptal Jiřího
Pospíšila (na snímku), prvního náměstka primátora.
Michal Kadlec
Jaký je vůbec současný
stav prostějovské průmyslové zóny? Máme na mysli
její rozlohu a celkovou obsazenost...
„Průmyslová zóna je v tuto chvíli
skutečně téměř obsazena. Pokud
máte na mysli volné pozemky, tak
máme pouze zhruba dvasedmde-

sát tisíc metrů čtverečních volných
pozemků, které jsme zpětně vykoupili od firmy Modřany Power.
Dále jsou ve vlastnictví města
pozemky v Kralické ulici, ty jsou
ovšem částečně v prostoru pod
vedením velmi vysokého napětí.“
V poslední době ohlásilo
několik firem rozšíření
svých aktivit v průmyslové zóně
a také nábor nových pracovních

sil. Nevíte, jaký je současný stav
v tomto ohledu?
„Jednou z firem, která rozšířila
výrobu, byla společnost Toray,
tam našlo práci dalších padesát
lidí. Nová pracovní místa nabídla i Mubea. V současné době
jsou další firmy, které mají zájem
v Prostějově postavit nové areály
a nabídnout tak pracovní místa.
Prozatím probíhají jednání, takže

doufám, že vše vyjde ke společné
spokojenosti.“
Město nedávno řešilo spory s firmami, které nedodržely smlouvu a do stanoveného termínu nepostavily na
zakoupeném pozemku to,
k čemu se zavázaly. Jak vypadá
současná situace ve sporech
s firmami Modřany Power, Galva a Remostav?
„S firmou Modřany Power jsme
vše vyřešili již koncem loňského roku. Podařilo se mi nakonec
rychle vyjednat zpětný odkup
pozemku. S firmou Galva probíhá
soudní spor. Město se odvolalo
proti rozhodnutí okresního soudu,
neboť si myslíme, že pravda je na
naší straně. Soudní spor tedy po-

běží dále, jak dlouho to bude, nikdo neví, já osobně bych byl rád,
kdybychom nakonec našli společné řešení, dohoda je vždy možná.
Stejně tak půjdeme do soudního
sporu s firmou Remostav, rada
města již schválila finanční prostředky na soudní poplatky (čtěte
na straně 13 dnešního vydání
- pozn.red.). V současné chvíli
připravujeme žalobu, i když také
v tomto případě preferujeme dohodu a nabídku firma Remostav
už několikrát dostala.“
Bude město v blízké budoucnosti hledat další lokality, ve kterých by mohlo zřídit
další průmyslovou zónu? Před
lety se hovořilo také o možnosti
okolí Mostkovic a Stichovic...

„Samozřejmě máme v novém
územním plánu nové lokality,
které jsou takzvaně rezervou
pro průmyslovou zónu. Nyní
se ale jedná o pozemky mezi letištěm
a Brněnskou ulicí. Tyto zálohy
jsou nezbytné,
aby se město
do budoucna
rozvíjelo.“

Foto: archiv Večerníku

INZERCE

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 12
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ZNÁ
I MA ME
JITE
DO ŘECKA POLETÍ
DAL
LE
MARIE PROCHÁZKOVÁ Z KRASIC
PAT ŠÍCH
NÁC
TI C
EN!

JE DOBOJOVÁNO! VELKÁ ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ ZNÁ SVOJI KRÁLOVNU

TAK A JE TO TADY
TADY... BONUSOVÉ KOLO
KOLO, kt
které
é bylo
b l přídavkem
říd k
naší
ší VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE,
SOUTĚŽE je
j za námi
ámii a s ním
á
í
i celé, takřka dvouměsíční zápolení nejen o letecký zájezd do Řecka. V první řadě by celá redakce Večerníku chtěla poděkovat všem soutěžícím, kteří se zapojili alespoň do jednoho z celkových sedmi dějství. Těm, kteří zvládli absolvovat
solvovat
kompletní klání, bychom pak chtěli vyjádřit velké uznání. Vaší energie, snahy i zájmu si velmi vážíme!
Zpět k samotné hře. Zmíněné bonusové dějství mohlo (a hlavně mělo) zamíchat kartami, což se nakonec i stalo.
alo.
Ostatně až ztrojnásobené body to daly předpokládat. Dlouho vyrovnaná bitva doznala konečně jistého rozmělnění sil, což si vedení soutěže přálo od samého počátku. A jestliže vás někoho naše záludná bonusová otázka
zaskočila, nemějte nám to za zlé. I taková je někdy hra a věřte, že podmínky měli všichni stejné a zvýhodněn
nebyl ani nikdo z těch, co žádali radu...
A tak jsme dospěli do tolik očekávaného konce. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ, která trvala celých sedm týdnů, si získala opravdu značný
počet přívrženců. Zajímavé klání, připravené zkraje letopočtu 2014, pohltilo všechny zapálené hráče a hráčky nejrůznějšího
ejrůznějšího věku. Během všech kol se
do soutěže zapojilo celkem 494 soutěžících, přičemž hned 164 z vás absolvovalo celý maratón! Vážené dámy a pánové, ještě jednou děkujeme všem,
kteří se do této soutěže zapojili a nenechali si tak ujít mimořádnou šanci vyhrát zajímavé ceny.
Zajímavou soutěží jsme hodlali nejen podpořit pozici nejčtenějšího regionálního periodika, ale především ocenit věrné abonenty a současně dát nejen všem
předplatitelům možnost vyhrát nějakou tu hodnotnou cenu.
A co čeká na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších? Je zřejmé, že doslova všichni do jednoho bojovali o letecký
ký
ý zájezd
j
do Řecka,, což je hlavní, avšak nikoliv
jediná výhra. Druhý nejlepší z vás se mimo jiné proletí balonem nad Českou republikou a třetí se vypraví na řeckou
ckou dovolenou busem!
Závěrem nebude jistě na škodu, připomenout si základní pravidla. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU
U byla rozplánována do šesti dějství, přičemž v každém z nich jste našli minimálně tři otázky. Povětšinou jsme zabrousili do politických, sportovních i kulturních vod
od a také k zajímavostem z naší redakce. Neopomněli
jsme ani život ve městě. Stejně tak tomu bylo i v kole bonusovém s pořadovým číslem sedm. Vaším úkolem
m bylo správně vybrat z nabízených variant, odpovědi
doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko. V každém kole jste mohli získat maximálně šest (předplatitelé dvanáct)
bodíků. Tři z vás, kteří jich posbírali nejvíc, se tak mohli týden co týden těšit na hodnotné ceny. V případě bodové
vé rovnosti proběhlo slosování. Získat body navíc jste také
měli možnost hned celkem třikrát, a to v případě, pokud jste znali správnou odpověď na bonusovou otázku v rámci třetího, pátého a šestého kola. Po uplynutí šesti klání
se Večerník rozhodl pořídit ještě jeden kus navíc. A v něm se dalo získat až trojnásobný počet bodíků, než tomu bylo v předešlých kolech
kolech. Získané body se vám započítávaly
do celkového hodnocení všech soutěžících, z něhož vzešla PATNÁCTKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, která se podělí o HLAVNÍ CENY.
Těmi, jak už zaznělo, budou LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA v hodnotě 10 000 Kč, LET BALONEM v hodnotě 4 200 Kč nebo AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO ŘECKA v hodnotě 5 000 Kč.
A to není všechno, i další v pořadí se mohou těšit na zajímavé výhry, jako je například dárek od Zlatnictví Kaláb, sportovní taška, žehlící prkno, tenisová raketa, dárkové sklo, spotřební
elektronika či třeba balíčky plné oříšků, ale také nejrůznější slevové karty a dárkové předměty. Podrobný rozpis výher najdete v příštím čísle Večerníku.
A to není všechno! Všichni abonenti budou NAVÍC ještě v březnu zařazeni do SLOSOVÁNÍ O PĚT neméně ZAJÍMAVÝCH CEN!

Bonusové kolo ovládla Marie Procházková
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má za sebou už i bonusové kolo, které bylo
tentokrát víc než dramatické. Právě toto dějství totiž rozhodlo nejen o celkovém
vítězi, ale vůbec i o konečném pořadí celého klání. A jelikož šlo skutečně o hodně,
neodpustili jsme si na závěr jednu záludnou otázku! Ono totiž zadarmo není nic,
ani ceny ve Večerníku...
Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla naplnilo v závěrečném zápolení
hned 96 soutěžících, z nichž se ale premiérově nenašel nikdo zcela stoprocentní.
I toto kolo tak potvrdilo, že jakákoliv chyba se okamžitě trestá, neboť ten, kdo
zaváhal v jedné ze tří otázek, případně neznal kompletní odpověď na bonusový
dotaz, ztratil v cílové rovince hodně...
To však nebyl případ paní Marie Procházkové, která posbírala nejvíce bonusových půlbodů a ovládla tudíž nejen toto prémiové klání, ale i celkové pořadí. Za
ní se seřadila trojice se stejným počtem bodů, jelikož už všichni víte, že v každém
z jednotlivých kol jsou volná pouze tři výherní místa, došlo tedy znovu k losování
z rukou šéfredaktora Petra Kozáka...

KONEČNÉ POŘADÍ PO 6 + 1 KOLE
OTAKAR MAREK,
BRNĚNSKÁ 36,
PROSTĚJOV
115,5 bodů

MARIE PROCHÁZKOVÁ,
KRASICKÁ 43, PROSTĚJOV

1. místo - Marie PROCHÁZKOVÁ, Krasická 43, Prostějov s 22 body

118 bodů

LIBOR BUŘT,
URČICE 445
108,5 bodů

která vyhrává kosmetický balíček od salonu NAISY v hodnotě 1000 Kč, dva polštářky od firmy Profitex a půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2. místo - Otakar MAREK, Brněnská 36, Prostějov s 19,5 body

který vyhrává knihu dr. Oetker, jednu vstupenku na koncert Ivety Bartošové
a čtvrtroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
3. místo - Horst RIEGER, Hluchov 98 také s 19,5 body

který vyhrává láhev značkového vína a triko
O druhém až čtvrtém místě rozhodl los.
4. místo: Zbyněk Hošťálek, Stroupěžnického 17, Prostějov s 19,5 body * 5. až 8.
místo: Lenka Dřevínková, Klenovice na Hané 249; Alena Hořavová, Vojáčkovo
nám. 10, Prostějov; Pavel Hořava, Vojáčkovo nám. 10, Prostějov; Petr Hořava,
C.Boudy 8, Prostějov všichni s 19 body. 9. místo: Anna Beníšková, Tylova 34,
Prostějov s 14,5 body; 10. až 12. místo: Monika Snášelová, Tetín 6, Prostějov; Jiří
Vejvoda, Tylova 22, Prostějov; Oldřich Dvořák, A. Slavíčka 14, Prostějov všichni
s 13,5 body * 13. a 14. místo: Hana Stejskalová, Libušinka 4, Prostějov; Jitka Vlachová, Horní Štěpánov 47 obě se 13 body

Správné řešení z bonusového kola:
1) V jaké základní škole byl ředitelem pan Jiří Pospíšil, současný první
náměstek Statutárního města Prostějov?
a) základní škola Palackého
2. Ve kterém termínu vycházel PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve svých
raných počátcích?
b) v úterý večer
3) Kolik koncertů významných umělců hostil v uplynulém roce
Společenský dům v Prostějově?
b) třináct
BONUSOVÁ OTÁZKA, která vás mohla obohatit až o 8 bodů NAVÍC!
VYJMENUJTE VŠECHNY REPREZENTANTY Z PROSTĚJOVA,
KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI OLYMPIJSKÝCH HER?
Správná odpověď: Oldřich Machač, Jan Hrbatý, Otokar Hořínek,
Petr Adamec, Rostislav Václavíček, Robert Změlík, Martin Hámor,
Vladimír Vačkář, Pavel Soukup, Jiří Novák, Tomáš Berdych,
Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Jana Horáková, Lukáš Krajíček

4. místo: Horst RIEGER, Hluchov 98
103,5 bodů
5. místo: Pavel DUDA, Nerudova 89, Prostějov
100 bodů
6. místo: Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov
100 bodů
7. místo: Oldřich DVOŘÁK, A. Slavíčka 14, Prostějov
99,5 bodu
8. místo: František PATZ, Krasická 41, Prostějov
98 bodů
9. místo: Věra VIZZINI, Brněnská 24, Prostějov
96,5 bodu
10. místo: Zdeněk PAZDERA, Kpt. Nálepky 19, Prostějov
95,5 bodu
11. místo: Lenka TRNEČKOVÁ, Kpt. Jaroše 29, Prostějov
94,5 bodu
12. místo: Jaromír PŘECECHTĚL, Nerudova 458, Bedihošť 92,5 bodu
13. místo: Jindřich STACH, Družstevní 9, Prostějov
90,5 bodu
14. místo: Jiří VÍTEK, Žeranovská 23, Prostějov
90 bodů
15. místo: Karel SEKANINA, Libušinka 10, Prostějov
88,5 bodu
upomínková cena: Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov
88,5 bodu
Poznámka: o místění na 5. a 6. místě a 15. a 16. místě rozhodl los
PŘEHLED CEN, KTERÉ JSTE VYHRÁLI, NAJDETE JIŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE.
KE SLAVNOSTNÍMU VYHLÁŠENÍ PAK DOJDE VE STŘEDU 26. BŘEZNA
PŘÍMO V REDAKCI VEČERNÍKU!
Poznámka redakce: pro upřesnění dodejme, že smyslem otázky bylo vyjmenovat, pokud možno, všechny olympioniky pocházející či bydlící v Prostějově, kteří v průběhu celé historie naskočili do Her, ať už letních či zimních. Maximálním počtem bodů bylo osm, což se nakonec nepodařilo posbírat ani jednomu z vás. Redakce však
vyhodnotila i jednotlivé úspěšné tipy, za které udělovala po půl bodíku. V případě, že byste správně odpověděli
všech patnáct prostějovských olympioniků a získali tím půlbod za každého z nich, mohli jste dojít k oné zmíněné
osmičce. I v případě, že se vám to nepovedlo, a správně jste natipovali jen některé z nich, byly to důležité body,
které pomohly v posunu celkovým pořadím.

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
VYHLÍDKOVÉ LETY

Zpravodajství
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Soud mu neuvěřil, ROBERT KOVAŘÍK Šlohnul kolo u Zlaté brány

vyfasoval DEVĚT A PŮL R ROKU!
„Ještě to nekončí, brzy se uvidíme,“ vzkázal bojovně Večerníku

BYLI JSME

Nepovedlo se mu to! Bývalý prostějovský hokejista
Robert Kovařík požádal loni v březnu po své deportaci z USA tuzemský soud, aby jej zprostil rozsudku z roku 2008, který ho poslal na deset let do vězení za dvě loupežná přepadení, která se udála v
Prostějově již na přelomu milénia. Nestalo se. Senát
Krajského soudu v Brně mu neuvěřil, naopak označil
právě Kovaříka za hlavního vůdce lupičské bandy!
Večerník, který celý případ podrobně sleduje po celé
roky, nemohl chybět ani u závěrečného rozsudku...
Brno/mik
Robert Kovařík neustoupil. Také
v pátek 14. března u Krajského soudu v Brně nadále tvrdil, že přepadení
dodávky s riflemi u dálničního
sjezdu směrem na Olomouc, ani
realitního makléře Kremly na silnici u Hrdibořic, se fyzicky sám
neúčastnil, byť se na těchto činech
podílel. „Obžalovaný má právo
lhát a hájit se tak, aby obdržel co
nejnižší trest. Soud však vyhodnotil všechny důkazy velice pečlivě
a podrobně. A došel k závěru, že
panu Kovaříkovi nelze věřit,“
řekl mimo jiného v odůvodnění
rozsudku soudce Aleš Novotný
a Kovaříka poslal na devět let a
šest měsíců do vězení. Trest mu
tak zkrátil o pouhý půlrok...
Krajský soud mu lidově řečeno
„přišil“ nejenom obě zmíněná
loupežná přepadení z roku 1999
a následně 2000, ale také dvě
„vloupačky“ do olomouckého autobazaru a do prodejny Otruba v
Plumlově v témže roce. „Co se týká
přepadení dodávky s riflemi v listopadu 1999, obžalovaný Kovařík
sice tvrdí, že v ten den a hodinu hrál
squash v Brně, což mu potvrzuje
svědek Šošota, jenže tento svědek
s tímto alibi přišel až po bezmála patnácti letech a svoji výpověď měl tak

strojově přesnou, že jí nelze věřit. Po
otázkách soudu se už pletl a časová
data měnil. Navíc bylo prokázáno,
že pan Kovařík už pár minut po
přepadení přebíral dodávku s riflemi
a pomocí kompliců se ji snažil někde
ukrýt. Soud má za to, že od začátku
tuto loupež organizoval a sám se jí
také účastnil. Ostatně i podle svědka
ze squashe v Brně odjížděl v sedm
hodin večer a loupež v Prostějově
se odehrála až o hodinu později,“
pronesl dále soudce Aleš Novotný.
Sám ovšem vzápětí konstatoval, že
při vyšetřování tohoto případu
ze strany policie došlo k několika
chybám, které obhajoba využila k
upozornění na logické a konkrétní nesrovnalosti. K zamyšlení
tak zůstává fakt, že na loupeži se
podílelo zřejmě až šest pachatelů,
odskáče si ji ovšem jen Robert
Kovařík.
Stejně tak jako u druhého
případu přepadení realitního
makléře Kremly na silnici mezi
Štětovicemi a Hrdibořicemi. Tady
v dubnu roku 2000 ozbrojenci brutálním způsobem a střelbou donutili
podnikatele vydat jim hotovost ve
výši 2,3 milionu korun, kterou s sebou vezl v autě. „Ano, v souvislosti
s touto loupeží padají i další jména.
Je pro mě nepochopitelné, proč
nebyli policií i státním zástupcem

U TOHO!

Těsně před rozsudkem. Robert Kovařík spoléhal na to, že Krajský soud v Brně jej zprostí obžaloby. Zmýlil se, za mřížemi musí
zůstat...
Foto: Michal Kadlec
hnáni před soud pánové Menyház
se Zemánkem, kteří se přepadení
prokazatelně zúčastnili. Pan
Kovařík sice říká, že měl za úkol jen
sledovat poškozeného Kremlu na
jeho cestě z banky, to je však naprosto nevěrohodné tvrzení. To dokazují
získané telefonní odposlechy. Soud
nemůže věřit tomu, že obžalovaný
měl při přepadení jen úlohu pozorovatele,“ zakroutil hlavou předseda
senátu Krajského soudu v Brně.
Kromě devíti a půl let trestu,
který si má Kovařík odsedět ve
věznici se zvýšenou ostrahou, má
bývalý prostějovský hokejista
ještě jeden problém. Soud mu
totiž v rámci rozsudku přikázal
uhradit škodu ve výši 2,3 milionu korun, které měl uloupit
realitnímu makléři Kremlovi.
Tedy přesněji řečeno má je uhradit napůl s Davidem Zachem,
jehož účast na loupeži byla také
prokázána.
Krajský státní zástupce Jaroslav
Kubeša se vzdal práva na odvolání, s rozsudkem je spokojen.
„Spokojen ale jen v uvozovkách.
Co mi vadí, je skutečnost, že
obžalovaný Kovařík chtěl využít

svého dlouholetého útěku do
Ameriky a údajného čtrnáctiletého
spořádaného života k tomu, aby mu
soud zmírnil trest. Naštěstí k tomu
přihlédnuto nebylo. Zákonodárci
by měli naopak novelizovat zákon,
kdy útěk před spravedlností by byl
pro každého přitěžující okolností,“
svěřil se exkluzivně Večerníku Jaroslav Kubeša.
Samotný Robert Kovařík se
okamžitě proti rozsudku odvolal
a bude mít tak ještě jednu šanci
u Vrchního soudu v Olomouci.
„Ještě to nekončí, brzy se opět
uvidíme,“ pronesl na chodbě soudní budovy směrem k Večerníku
Robert Kovařík.
Ačkoliv se zdá být trest pro
Kovaříka dlouhý, na svobodě
by se mohl teoreticky objevit už
za dva roky. Soud mu totiž i podle
krajského státního zástupce Kubeši
promine třetinu trestu, pokud o to
pochopitelně Kovařík sám požádá.
A celkem rovné čtyři roky má již
někdejší prostějovský hokejista
„odkroucené“ ve vazbě! V ní také
zůstává až do odvolacího soudu.
Večerník bude případ pochopitelně
nadále sledovat.

POZNÁTE HO?

Prostějov/mik - Bohužel znovu až
po dvou měsících se obrací policie na prostějovskou veřejnost se
žádostí o pomoc při pátrání po
zloději kola. Vousatý muž u Zlaté
brány kleštěmi odstranil zámek
a šlohnul kolo za dvanáct tisíc korun. Nepoznáte ho?
„Dne čtrnáctého ledna 2014 kolem
dvanácté hodiny v ulici Dukelská
brána v Prostějově doposud neustanovený muž odcizil před obchodním domem Zlatá brána ze stojanu
uzamčené jízdní kolo v hodnotě kolem dvanácti tisíc korun. Z fotografií
je vidět muž ve věku mezi třiceti až
pětatřiceti lety, střední postavy, kdy
má na sobě tmavou zimní bundu,
na zádech batoh, plátěné kalhoty
s postranními kapsami a krátce střižené vlasy a vousy. Muž posléze vyšel z obchodního domu ke stojanu
s jízdními koly, kde vytahuje
z batohu kleště, kterými překonává
zámek. Následně nasedl na kolo
a odjel směrem k ulici Lutinova,“
popisuje situaci starou více než dva

Zatím pan neznámý! Jestliže tohoto vousatého zloděje kola poznáváte, volejte policii.
Foto: Policie ČR
měsíce Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Tímto jednáním se podle policie muž
dopustil trestného činu krádeže. „Doposud provedeným šetřením se ne-

podařilo zjistit osobu pachatele, proto
se obracíme o pomoc k veřejnosti.
Veškeré informace k osobě pachatele můžete sdělit na telefonní číslo
974 781 651 nebo na linku 158,“ vyzývá veřejnost Josef Bednařík.

Radní schválili peníze na soudní
poplatky s Remostavem a Galvou

Prostějov/mik - V souvislosti
s nedodržením termínů výstavby podle podmínek uzavřených
smluv uložila rada města vedoucímu Odboru správy a údržby
majetku města magistrátu vymáhat smluvní pokuty po společnostech Remostav a Galva
soudní cestou.
Na soudní poplatky schválili radní formou rozpočtového opatření
částku dvěstědvacet tisíc korun
z rezervy rady města. Výše splat-

né smluvní pokuty ke konci února
tohoto roku v případě společnosti
Remostav nebo Sportovního klubu
Sport Trend činí 3,2 milionu korun
a každý další měsíc prodlení se dle
podmínek kupní smlouvy zvyšuje
o dvěstě tisíc korun. V případě společnosti Galva dosahuje smluvní
pokuta osmsetpadesát tisíc korun
s tím, že každý další měsíc se zvyšuje o padesát tisíc korun.
„V obou případech společnosti
nenaplnily smlouvu, neprovedly

výstavbu určených objektů ve
stanovených termínech. Město
vždy a opakovaně hledá cestu dohody. Pokud ji přes nasazení maximální trpělivosti a vstřícnosti z
naší strany nenajdeme, pak s péčí
řádného hospodáře jsme podle
zákona povinni vymáhat dojednané smluvní podmínky, a to případně i cestou soudního řízení,“
poznamenal Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.

Loupežné přepadení z Přemyslovic má prvního zatčeného pachatele

Přivedlo policii na stopu Bakalára jeho zranění? Blízcí považují obvinění
Olomouc/mik - Je pondělí 10.
března 2014 těsně před polednem a na parkovišti před supermarketem v Praze 9 se stahuje
smyčka nad Jánem Bakalárem.
Muži, o kterém už pár hodin po
loňském přepadení kurzovního
vozidla v Přemyslovicích měla
policie jasno, že je „kápem“ ozbrojené lupičské bandy, zbývaly
poslední vteřiny na svobodě. Po
více než ročním skrývání byl Ján
Bakalár zatčen příslušníky Útvaru rychlého nasazení. Přesně po
roce a osmnácti dnech od drsného
zločinu. Ján Bakalár je prakticky
vzápětí obviněn z trestných činů
loupeže a pokusu vraždy, za což
mu hrozí až výjimečný trest. Teď
ještě zbývá policii dopadnout zbylé dva lupiče a rovněž zjistit, kam
se podělo ukradených třiatřicet
milionů korun...
„Celosvětově hledaného Jána Bakalára jsme bleskurychle zatkli
v Praze 9. Akce byla rychlá a překvapivá, muž obviněný z loupeže
apokusuvraždynekladlžádnýodpor.
U sebe měl falešný průkaz občana
Bulharska, za kterého se vydával,“
okomentoval zásah elitní policejní
jednotky URNA Milan Pospíšek,
ředitel Úřadu služby kriminální policie Policejního prezidia ČR v Praze.
Jak z následných informací vyplynulo, policisté jsou si stoprocentně
jistí, že Ján Bakalár byl šéfem ozbrojené skupiny, která vloni v únoru

přepadla vůz bezpečnostní agentury
Loomis v Přemyslovicích za pomocí samopalů, brokovnice a dokonce
ručního granátu. Tomu ale nemohou
stále uvěřit Bakalárovi blízcí z Duban, kteří poskytli Večerníku exkluzivní vyjádření...
„Celé je to fraška a dodnes nám
policie dluží čtyři tisíce korun za
vyražené dveře,“ narážel člen rodiny
Štrajtů na loňskou razii v Dubanech,
kdy policejní komando hledalo Jána
Bakalára u jeho přítelkyně. A nepočínalo si vůbec v rukavičkách... (více
na jiném místě vydání)
To bylo řečí, že hlavní podezřelý
z loupeže v Přemyslovicích si užívá nakradených milionů korun
na Seychelách nebo naopak je už
někde zakopán pod drnem! Kdepak, Ján Bakalár se podle všeho
celou dobu pohyboval po České
republice. Sice na falešný občanský průkaz a se změněnou vizáží,
ale hranice republiky zřejmě za
více než rok nepřekročil.
Zatčen byl tedy minulé pondělí
10. března v Praze a o dva dny
později, tj. ve středu 12. března, se
policie úspěchem pochlubila v sídle
Krajského ředitelství Policie ČRv
Olomouci v rámci tiskové konference, na které nechyběl ani Večerník.
„Všichni víme, včetně veřejnosti,
jakým brutálním způsobem bylo
loupežné přepadení kurzovního vozidla bezpečnostní agentury Loomis
v Přemyslovicích dne 21. února 2013
spácháno. Jenom připomeňme, že tři
maskovaní pachatelé přepadli auto
převážející třiatřicet milionů korun

za použití brokovnice, samopalu vzor
osmapadesát a pod pohrůžkou granátu donutili osádku k vydání zmíněné
hotovosti. Nebezpečnost a brutalita
pachatelů spočívala v tom, že se nerozpakovali použít v bytové zástavbě
v obci tyto zbraně a kurzovní vůz doslova rozstříleli,“ připomněl událost
z února loňského roku Karel Kadlec,
náměstek ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Na Policejním prezidiu v Praze byl
následně založen speciální vyšetřovací tým složený z policistů několika krajských ředitelství a výsledkem
je zadržení hlavního podezřelého
Jána Bakalára. „Speciálně složená
skupina s názvem Columba bude
samozřejmě pokračovat dál ve své
práci. Nyní mají policisté za úkol
ustanovit a zadržet zbývající dva
pachatele a samozřejmě zajistit
výnosy z uvedené trestné činnosti. K osobě Jána Bakalára bych
ještě uvedl podstatnou věc a to, že
byl velmi nebezpečný a ozbrojený.
Z tohoto důvodu bylo přikročeno
k tak razantnímu zatčení,“ objasnil
Kadlec s tím, že Ján Bakalár má
navíc bohatou trestní minulost. „Byl
celkem sedmkrát trestně stíhaný,
převážně za majetkovou a násilnou
činnost. V roce 1990 byl pravomocně odsouzen k jedenácti letům
odnětí svobody za pokus o vraždu
policisty“ doplnil.
Večerník samozřejmě zajímalo,
jak se policisté dozvěděli o pobytu
Jána Bakalára v Praze. „My jej

„Dědka“ ZA FRAŠKU

Rychlá akce. Zatčení Jána Bakalára v Praze bylo hodně drsné,
ale policie odvedla dobrou práci.
2x foto: Policie ČR
zatýkali už v roce 2009 jako spolupachatele početných krádeží peněz
z bankomatů. Po odpykání trestu
se pak dopustil ozbrojené loupeže
v Přemyslovicích, načež na něho
bylo vyhlášeno pátrání a vydán mezinárodní zatykač. Oproti původním
předpokladům nakonec neopustil
Českou republiku. Pohyboval se po
celém státě a dokonce i pod změnou identity a falešným občanským
průkazem po Olomouckém kraji.
Nakonec došlo k jeho zatčení v Praze, a to rovněž zásluhou upozornění
veřejnosti na jeho současný pobyt.
Zadržení proběhlo ve spolupráci
s Útvarem rychlého nasazení, protože jsme chtěli maximálně eliminovat
nebezpečí směrem k veřejnosti,“
prozradil na tiskové konferenci Vratislav Grégr, vedoucí odboru pátrání
Policejního prezidia České republiky.
Na naši přímou otázku, jak je
možné, že policie už několik málo
hodin po přepadení kurzovního
vozidla v Přemyslovicích věděla,
že loupež spáchal Ján Bakalár, odpověděli kriminalisté poněkud vyhýbavě. „Nejdůležitější v takových

případech je zajistit stopy z místa činu
co nejrychleji, nejlépe ihned bezprostředně po spáchání trestného činu.
To se povedlo. Více konkrétní bych
v tuto chvíli být nechtěl,“ odpověděl
Večerníku Milan Pospíšek, ředitel
Úřadu služby kriminální policie Policejního prezidia v Praze.
Podle zdrojů blízkých policii však
Večerník ví, že Ján Bakalár udělal zřejmě jednu zásadní chybu.
Při vloupání do vozidla se údajně zranil a stopy krve i následný
bleskurychlý rozbor DNA přivedl
policii na žhavou stopu. Podle některých informací ale nebyl Bakalár dostatečně maskován a zachytila ho kamera umístěná uvnitř
dodávky s penězi. Jak to ovšem
bylo ve skutečnosti, se dozvíme až
u soudního přelíčení, které bude
s velkou pravděpodobností zahájeno
velice rychle. „Jsme přesvědčeni, že
Ján Bakalár předstoupí před soud už
v dubnu letošního roku,“ prozradil
závěrem tiskové konference náměstek ředitele SKPV Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
Karel Kadlec.

POZOR NA ÚCHYLA! Sexuální maniak obtěžuje mladší i starší ženy
Prostějov/mik - Městem obchází
další hrozba. Tentokrát v podobě
sedmatřicetiletého muže, který
v posledních dnech přímo na
náměstí T. G. Masaryka a v jeho
těsném okolí obtěžuje ženy nejrůznějšího věku. Jeho nechutné komentáře, výzvy k souloži
a urážky velmi mladých dívek,
ale i dam v letech, už řeší i policie.
Ta však prozatím přiznala jediný
případ...
Jenomže redakci Večerníku se v tuto
chvíli svěřila už bezmála desítka
žen, které mají se sedmatřicetiletým M. B. (celou totožnost včetně
bydliště má redakce k dispozici) své
neblahé zkušenosti. K oné události,
kterou potvrdila i policie, došlo ve
čtvrtek 27. února v Kravařově ulici.

„Šla jsem ještě se dvěma kamarádkami po ulici, když se za námi
najednou zjevil muž v hnědé
bundě a šedé čepici. Začal
nás nechutně napadat, že
prý máme hezké prdelky,
a ať s ním jdeme šukat. Prý
až vyrosteme, bude s námi souložit každý den,“ svěřila se Večerníku
patnáctiletá studentka prvního ročníku
střední školy z Prostějova, která si
z pochopitelných důvodů nepřála být
jmenována. „Snažily jsme se nevšímat
si ho, ale když na nás začal i sahat, požádali jsme kolemjdoucího kamaráda,
aby nám pomohl. Odstrčil ho od nás,
ale ten úchyl rozepnul bundu, vytáhl
z opasku pepřový sprej a kamarádovi ho nastříkal do očí. Pak utekl,
ale stačili jsme si ještě všimnout, že
má za pasem i nůž. Okamžitě jsme
přivolali policii,“ dodala k otřesnému zážitku patnáctiletá dívčina.

Ten odmítl také prozradit, zda
policie registruje vícero
podobných případů uvedeného pachatele. My
však víme, že tomu tak
opravdu je! „Když po
našem oznámení po půl
hodině přijela hlídka a mladé
policistce jsme muže popsali,
vzápětí ho na služebně identifikovali podle fotografie. Nám bylo
řečeno, že podobných napadení
a obtěžování policie vyšetřuje už
několik desítek. Ale že na něho
zatím nijak nemůžou,“ pokrčila
rameny napadená patnáctiletá
dívka.
O tom, že sedmatřicetiletý M.B.
z Prostějova obtěžuje ženy ve
městě i nadále, svědčí i další
výpovědi poškozených. „Já jsem
ani policii nevolala, vypořádal se
s ním můj manžel. Stála jsem před

„Měl nechutné návrhy
a za pasem i nůž,“
svěřila se Večerníku
patnáctiletá dívka
„Incident nám byl oznámen, my
jsme ho zadokumentovali, ustanovili pachatele a postoupili k řešení ke
správnímu orgánu v rovině přestupku,
kterého se dopustil sedmatřicetiletý muž z Prostějovska. Vzhledem
k tomu, že ostatní vaše dotazy směřují k ustanovení konkrétní osoby,
tak s ohledem na zákon o ochraně
osobních údajů nemůžeme žádné
další informace poskytnout,“ zareagoval pro Večerník Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

drogerií na náměstí, když ten chlap
za mnou přišel, nadával mi do starých bab, ale že by mě rád v parku ´přefiknul´. A když, tak ať mu
ukážu aspoň prsa! V tu chvíli vyšel
z obchodu manžel a pustil se do
něho. Málem nestačil ani utíkat,“
popsala redakci svůj zážitek dvaapadesátiletá žena z Prostějova.
Večerník disponuje dalšími výpověďmi žen, které nasvědčují tomu,
že viditelně psychicky narušený
muž stále pokračuje v této trestné
činnosti i přes jistý monitoring policistů. Jestliže si tedy všimnete podezřelé osoby, mějte se na pozoru.
V případě, že disponujete obdobným „zážitkem“, budeme rádi,
pokud nás budete kontaktovat na
e-mailové adrese redakce@vecernikpv.cz. Už jen z důvodu, abychom varovali další prostějovské
ženy a dívky...

Dubany/mik - Před třemi lety
začal Ján Bakalár žít se svojí
družkou v Dubanech na Prostějovsku. Přítel její dcery už před
rokem v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník zpochybnil obvinění policie. „Dědek“, jak Bakalára
přezdívali jeho blízcí, byl podle
nich mírumilovný člověk, který
se vzorně staral o nově nabytou
rodinu. Oblíben prý byl i v okolí,
sousedům tu a tam něco opravil,
jejich děti vodil na koupaliště
nebo do lesa na houby. Jeho
nejbližší v Dubanech jsou znechuceni i teď po dopadení Jána
Bakalára v Praze...
Přítel dcery družky Jána Bakalára
se s Večerníkem v pátek nejdříve
příliš bavit nechtěl, posléze se však
přece jen rozhovořil. Otec dvou
malých dětí považuje zatčení a následné obvinění za nesmysl. „Celé
je to fraška, policie prostě potřebuje nějakého pachatele, aby nebyla
pro srandu králíkům. Janko byl
naprosto pohodový člověk, peníze
vůbec nepotřeboval. Dokázal si je
vydělat normálně, občas hrál jako
muzikant na zábavách nebo jezdil
pro auta do Německa. Prostě nikdo
z rodiny tomu nevěříme. Vždyť od
začátku se mluví o tom, že přepadení uskutečnili tři lupiči, a každý
měl skoro dva metry. Ale „dědek“
měří s bídou metr sedmdesát! Ne,

on to určitě nebyl a věřím, že se to
prokáže. Naprosto nechápu, kde
policie bere takovou jistotu...,“
kroutí hlavou muž, který si nepřeje
být jmenován.
Ostatně na policii má celá jeho
rodina včetně družky Jána Bakalára pořádnou pifku za loňskou razii těsně po loupeži v Přemyslovicích. To jim ozbrojené
policejní komando brutálně vtrhlo
do domu v Dubanech a hledalo
zde Jána Bakalára. „Dodnes nám
policie dluží čtyři tisíce korun za
zničené vstupní dveře, které jsme
si museli nechat opravit. Tenkrát
je beranidlem rozrazili a ještě si
z nás dělali srandu, že nám je má
opravit Ján Bakalár za ty nakradené peníze,“ rozčiluje se mladý muž
z Duban. Jak na závěr dodal, jejich
rodinný přítel a partner ženy,
která bydlí stále v Dubanech, se
neskrýval a běžně se pohyboval
po republice. „Jasně, změnil si
trochu vizáž a opatřil si falešné doklady. Ne proto, že je pachatelem
loupeže, ale protože měl strach, že
nedokáže policistům vysvětlit svoji
nevinu poté, co všechno proběhlo v médiích,“ zakončil rozhovor
s Večerníkem muž.
Je tedy Ján Bakalár skutečně
obětním beránkem nebo naopak
vůdcem lupičské bandy? Počkejme si na soud!

Dealeři
pervitinu zatčeni

Prostějov/mik - Prostějovští kriminalisté dopadli další dva dealery
drog. Minulé pondělí 10. března zahájili trestní stíhání dvou mužů
ve věku 32 a 43 let z Prostějova, které obvinili ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
i psychotropními látkami a s jedy.
„Tohoto protiprávního jednání se měli dopustit od Vánoc loňského roku do první poloviny března tím, že si opatřili pervitin,
který dále distribuovali. A to ať už za úplatu či jinou formu protislužby či zdarma dalším, nejméně padesáti osobám. Oba muži si
vyslechli obvinění z výše uvedeného trestného činu, za který jim,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

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

A GRATULUJEME!!!

Tereza Badalová
10. 3. 2014 45 cm 1,85 kg
Okluky

Marcela Miková
9. 3. 2014 48 cm 3,20 kg
Brodek u Prostějova

Viktorie Vašků
11. 3. 2014 50 cm 3,40 kg
Klenovice na Hané

Veronika Vrbová
10. 3. 2014 50 cm 3,20 kg
Prostějov
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!

HRDINSTVÍ NENÍ PŘEŽITEK, aneb prostějovská

„zdravka“ brala na olympiádě hned dvě medaile
Prostějov/mm - S tímto centrálním tématem probíhá
letošní ročník Olympiády
v psychologii. Tato soutěž
si již získává svoji prestiž,
tudíž organizátoři doufají,
že bude již brzy zařazena
do programu Excelence,
což je program, kde jsou
vítězové školních klání a jejich pedagogové finančně
odměňováni...
V Olomouckém kraji proběhlo
5. března na půdě SZŠ a VOŠ
Olomouc regionální kolo,
kterého se zúčastnili zástupci
všech zdravotnických škol
a institucí se zaměřením na
sociální problematiku v regionu, jenž během února prošli
školními koly.
Ústřední téma pojali všichni
soutěžící velmi zodpovědně
a při mnohých prezentacích
kanuly divákům i slzy, neboť
se jednalo o opravdu dech beroucí příběhy, například boj
s rakovinou nebo různými
druhy onkologických postižení
u známých či v rodině
a podobně. Každý soutěžící
tak byl odměněn bouřlivým
potleskem.
Těmi nejúspěšnějšími se
nakonec
stali
zástupci
prostějovské střední zdra-

Uspěli. Vyslanci Střední zdravotnické školy v Protějově Andrea Pospišová (na snímku vlevo) s Jakubem
Žaloudkem se prosadili v regionálním kole „Olympiády v psychologii“. Zástupkyně něžného pohlaví dokonce velmi výrazně, o čemž svědčí přiložené diplomy.
2x foto: Martin Mokroš
votnické školy, kterým se podání onkologické prob- O tom jak dopadne Andrea
podařilo na hlavu porazit lematiky získala první místo Pospišová v celostátním kole, vás
krajskou konkurenci, když a také cenu studentské po- budeme na stránkách Večerníku
Jakub Žaloudek získal roty i postup do celostátního opět informovat a věřme, že to
bronzové umístění a An- kola, které proběhne v dub- budou zprávy veskrze pozitivní,
nejlépe pak opět medailové...
drea Pospišová za zajímavé nu v Liberci!

Jasmína Šimková
10. 3. 2014 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Tatiana Motalová
10. 3. 2014 50 cm 3,25 kg
Mostkovice

SOUTĚŽ S PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM

o 5.000 Kč a LÁHEV SEKTU
zná svého výherce!
171,
Stal se jím... Jiří Štěrba, Husova
Brodek u Prostějova
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám v uplynulých dvou vydáních nabízel možnost hádat, který že ze současných
politiků se to nachází na snímku
z dětství. Ve hře přitom byla nezanedbatelná výhra v podobě částky 5 000
Kč a láhev sektu k tomu! Není tak divu,
že vás soutěž zaujala, za což všem takřka
čtyřem stovkám tipujícím děkujeme.
Do osudí jsme nakonec zařadili 173 správných odpovědí, kteří věděli, že ten malý klučina (viz. horní snímek) se jmenuje ALOIS MAČÁK. A právě první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen rady Statutárního
města Prostějov přišel v sobotu přímo do redakce
Večerníku vylosovat onoho šťastlivce, který obdrží veskrze atraktivní výhru. Z losovací mísy člen ČSSD, který
10. března 2014 oslavil 50 roků, vytáhl lístek se jménem Jiřího Šterby z Brodku u Prostějova (na snímku M. Kadlece vpravo). Odměna ve
výši 5.000 Kč a láhev sektu mu bude předána v redakčním sídle (Olomoucká 10),
a to ve středu 19. března, 18.00 hodin.
Výherci blahopřejeme!

Prostějov/mls - Profesorce
Ivaně Hájkové z prostějovského gymnázia Jiřího Wolkera
(GJW) se díky originální podpoře studentů podařilo uspět
v anketě Zlatý Ámos. Ve velké
konkurenci postoupila už mezi
finálovou šestici a dělá si tak zálusk na celkové vítězství!
Oblíbená chemikářka. Už na
tomto slovním spojení je něco
podezřelého. Chemie ani matematika totiž nepatří mezi studenty k právě vyhledávaným
předmětům. Přesto se Ivance Hájkové z GJW v soutěži
o nejoblíbenějšího učitele České
republiky náramně daří...
„V semifinále nás bylo sedmnáct. Vůbec jsem nečekala,

Před porotou. Chemikářka Ivanka Hájková z GJW zaujala porotu
v semifinálovém kole i originálním
bílým laboratorním pláštěm, který
ji popsali samotní studenti.
Foto: www.zlatyamos.cz

že bych mohla postoupit. Pomohly mi k tomu zejména tři
dárky od studentů, které komisi
přesvědčily o tom, že mě mají
opravdu rádi. Byl to popsaný
laboratorní plášť, zlaté srdíčko a
fotoalbum doplněné o vzkazy od
studentů,“ prozradila exkluzivně
Večerníku krátce po semifinále
Ivanka Hájková, která se už těší
na finále soutěže Zlatý Ámos. To
se bude konat v pátek 28. března
v pražském hotelu Olšanka.
Večerník bude nejen informovat o tom jak oblíbená chemikářka v hlavním městě dopadla,
ale hned v prvním dubnovém
vydání vám s profesorkou Ivanou Hájkovou přineseme exkluzivní interview.

František ŘÍHA „Veselé zoubky“ zavítaly na Prostějovsko
v dubnu NEkončí

Prostějov/mls - Všechno je jinak! Loni v prosinci Večerník
informoval o odchodu šéfa
odboru školství, kultury
a sportu Františka Říhy do
důchodu. Jak jsme ale zjistili,
situace se nedávno změnila.
Devětašedesátiletý Říha na
své pozici zůstane minimálně
do konce roku!
Původně měl nástupce Františka
Říhy do funkce vedoucího odboru školství, kultury a sportu
nastoupit již začátkem letošního
května. Tak tomu ovšem nakonec nebude. „Na mé místo
bylo vypsáno výběrové řízení,
které však bylo zrušeno. Tajemník úřadu mě následně požádal,
zda bych ve funkci nezůstal do
konce letošního roku. Rozhodl
jsem se vyjít městu Prostějov
v této záležitosti vstříc,“ potvrdil exkluzivně Večerníku

Zůstává. František Říha by měl
„hlavou prostějovského školství“ zůstat až do konce roku.
Foto: archiv Večerníku
František Říha, který se navzdory svému věku, dle vlastního vyjádření, nijak zvlášť
opotřebovaný necítí.

Je to tady: dm preventivní program počtvrté vstupuje do škol

České Budějovice, Prostějov/
pr - Základní škola a mateřská
škola Mostkovice na Prostějovsku je jednou z více než tisícovky základních škol, které se
letos v únoru a březnu účastní
dm preventivního programu
„Veselé zoubky“, jež získal od
České stomatologické komory oprávnění používat Pečeť
České stomatologické komory.
Tuto pečeť propůjčuje vybraným výrobkům a projektům
v oblasti prevence jako známku kvality.
Společnost dm drogerie markt
pořádá preventivní program pro
žáky prvních tříd již čtvrtým
rokem. Cílem programu je pomoci s edukací žáků a jejich rodičů v oblasti správné péče o zuby
a prevence zubního kazu.
Společně s proškolenými zástupci společnosti dm zhlédly děti
zábavně vzdělávací film „Jak se

dostat Hurvínkovi na zoubek“,
natočený speciálně pro účely
dm preventivního programu ve
spolupráci s Helenou Štáchovou
v Divadle Spejbla a Hurvínka
v Praze. „Záměrem filmu je děti
nedidaktickou a humornou formou naučit, jak správně pečovat
o svůj chrup, aby je téma zaujalo
a řídily se zásadami, které jsou ve
filmu prezentovány. Loutkové
postavičky Hurvínka a Máničky
jsou mezi dětmi natolik oblíbené,
že jistě zaujmou každého malého
diváka,“ sděluje Mgr. Martina
Horká, vedoucí resortu marketingu a nákupu společnosti dm
drogerie markt.
Součástí dm preventivního
programu je rovněž názorná
ukázka správné techniky čištění zubů. „V druhé části preventivní hodiny „Veselé zoubky“
tak měly děti ze základní školy
v ZŠ a MŠ Mostkovice jedineč-

nou možnost nacvičit si na zapůjčených maketách zubů správnou
techniku čištění zubů pod dohledem proškoleného zástupce
dm,“ komentuje Martina Horká.
Každému žáku, který se včera
v ZŠ a MŠ Mostkovice, zúčastnil
preventivního programu „Veselé
zoubky“, věnovala společnost
dm preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. Součástí preventivního baličku je
rovněž edukační brožura určená
pro rodiče, kterou dm připravila
ve spolupráci s odborným garantem celého preventivního programu, prof. MUDr. Martinou
Kukletovou, CSc. z Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity
Zdraví proti radosti. Děti ze základních škol na Prostějovsku při
Brno a Stomatologické kliniky
dm preventivním programu „Veselé zoubky“.
FN u sv. Anny v Brně.
Foto: www.dm-drogeriemarkt.cz/presscentrum
Učitelé ze základní školy Mostkovice navíc získali od společnosti umožní zábavnou formou praco- Na program se mohou 20. březdm metodický program určený vat s dětmi na tématu prevence na těšit ještě prvňáčci ze ZŠ Vřepro interaktivní tabule, který jim zubního kazu po celý školní rok. sovice na Prostějovsku.

Co, kdy, kde, kam ...?


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

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.
Půjčovna rehabilitačních
Zápis na místa v prograa kompenzačních pomůcek
mech duben - červen. Pondělí
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU 31. března - 8:30 až 12:00 hodin
PV, Hacarova 2, zajišťuje or- - prodloužení docházky pro již
topedické vozíky, WC křesla, nahlášené v předchozím cyklu do
chodítka – pevná, pojízdná, 28. února
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mecha- Základní organizace SPCCH
nická, elektrická). Kontakt v Prostějově poskytuje i nadále
po telefonu pí. V. Zapletalová své poradenské služby každé úte776 054 299
rý od 9 do 11 hodin v kanceláři na
Kostelecké 17 v Prostějově, přízeRegionální pracoviště Tyflo- mí dveře číslo 109. Také v tomto
Centra Olomouc v Prostějově roce pořádá ZO SPCCH v ČR
nadále poskytuje služby nevi- Prostějov zájezdy: 18. června
domým a slabozrakým obča- 2014 – Pštrosí farma Doubravice
nům na adrese: Kostelecká 17, nad Svitavou, 3. září 2014 – Zahradní galerie Děda Praděda v JiProstějov.
říkově, 1. října 2014 – zájezd do
Polského Těšína. Přihlášky a další
Semtamník SONS
pondělí 17. března od 11.00 informace získáte na shora uvedehodin - Návštěva solné jeskyně né adrese v úřední dny.
v ul. Budovcova.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Sraz účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři
PROSTĚJOV
SONS a společný přesun.
pondělí 17. března od 9:00 hodin –
pondělí 17. března od 14.30 SENIOR A POČÍTAČ II.
hodin do 15.30 hodin – Rehabi- úterý 18. března od 9:30 hodin
– promítání filmu pro nevidomé
litační cvičení
úterý 18. března od 9.30 hodin – – promítat se budou další díly oblíTradiční promítání komentova- beného seriálu Chalupáři
ného filmu pro nevidomé. Měst- středa 19. března od 17:00 hodin
– Živly kolem nás a v nás – předská knihovna – podkrovní sál.
čtvrtek 20. března od 8.00 náška Anetty Pantělejevové
do 11.00 hodin – Tvoření z keraICM PROSTĚJOV
mické hlíny
Od 17. do 21. března 2014 - týden internetu zdarma. Přijít
VÉŠOVSKÉ KOŠT 2014
- sobota 22. března od 16 hod. můžete každý den od 14:00
Pátý ročník degustace pálenek do 17:00 hodin.
a domácích likérů ve Výšovicích
v zámku. Bližší informace na Lazariánský servis vás zve opět
www.vysovice.cz/vesovske-kost. na ozdravný pobyt do ChorvatVstupné zdarma, možnost ska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
ochutnat všechny vzorky, bo- je vhodný pro rodiny s dětmi, sehaté občerstvení – nápoje, dršť- niory i handicapované. Přihlášky
ková polévka, ovarové koleno, a bližší informace na tel. čísle
domácí klobása aj.
776 054 299 pí Zapletalová

15

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

TIP Večerníku

VYPSANÁ FIXA… 20 LET TOUR
KDY: pátek 21. března 2014 ve 20:00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ul., Prostějov

Dvacet let na pódiu, nové album, velké jarní a podzimní
turné, ale i konkurz na nového
„basáka“ - to všechno se v roce
2014 děje a bude dít pardubické kapele VYPSANÁ FIXA.
Výrazným prvkem této skupiny, která vznikla v roce 1994,
jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman
Márdi. Během roku 2007 spolupracovali na natáčení českého
filmu Václav, který orámovala
hudba z jejich tvorby. Zpěvák
skupiny se ve filmu objevil i
v epizodní roli.
Je jasné, že i po dvaceti letech
hraní pardubické Vypsané fiXe
náplň nevysychá. Ba naopak.
Pánové dokazují, že čas jim
přeje a slogan „zrát jako víno“
zde platí bezesporu.
Ekocentrum IRIS
úterý 18. března od 17:00 do
19:00 hodin - promítání filmů
- Akce pro Tibet: Tiché svaté
kameny
středa 19. března od 17:00
do 18:30 hodin - promítání filmů
- Akce pro Tibet: Letní pastviny
sobota 22. března od 9:00 do
13:00 hodin - akce na pomoc
přírodě - Stoletá Hlučela:Jarní
otvírání biokoridoru Hloučela
Galerie Metro 70 vás zve na vernisáž výstavy „Divadlo“, která se
koná ve středu 19. března 2014
v 17:00 hodin.
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.

Foto: internet
Důkazem je i další, v pořadí již
sedmé, studiové album „Krásný smutný den“, které vyšlo v
pátek 7. března. Vydáním alba
kapela zároveň odpálila své jar-

ní turné nazvané Ve vzduchu je
jaro. Vstupenky jsou již v předprodeji – Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská č. 1, Prostějov nebo na www.smsticket.cz

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.

Obec Pivín zve všechny občany
na "Setkání seniorů",
které proběhne tuto sobotu
22. března 2014 od 14.30 hodin.
Přijďte se všichni pobavit.

Klub Diochi v Prostějově
srdečně zve na přednášku předního českého bioterapeuta a léčitele
pana Vladimíra Ďuriny. Přednáška se koná ve čtvrtek 17. dubna
v 17 hodin ve Společenském
domě v Prostějově, Komenského
6, v prvním patře, salonek č.3. Po
přednášce budou následovat diagnostiky zdravotního stavu. Bližší
info na tel.:728 036 738

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

Bruslení pro školy,
a veřejnost
úterý 18.3. 09.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 19.3. 17.00 - 18.00 hodin

V Prostějově se znovu ZVÝŠILA NEZAMĚSTNANOST

Olomoucký kraj/mik - Na konci února vykazovaly statistiky
Úřadu práce v Olomouci většinou jen nepříznivá čísla. Počet
lidí bez práce vzrostl i v Prostějově, a to dokonce nejvíce v celém Olomouckém kraji. Během
březnových dnů se ale očekává
oživení trhu práce v souvislosti
se sezónními pracemi.
„Během února celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olo-

mouckém kraji oproti minulému
měsíci nepatrně klesl o 0,2 procenta na 46 314 osob, počet hlášených volných pracovních míst
se naopak zvýšil o 39 procent na
1 797 a podíl nezaměstnaných
osob stagnoval na hodnotě 10,5
procenta,“ informoval o celkové
situaci zaměstnanosti Jaroslav
Mikšaník z odboru analýzy trhu
práce pobočky Úřadu práce ČR Již zmíněný počet 46 314 uchav Olomouci.
zečů o zaměstnání je nejvyšší
únorový počet od vzniku krajského uspořádání. „V průběhu února
bylo nově zaevidováno 3 291
osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo sice o 2 242 osob
méně, ale v porovnání se stejným
obdobím roku 2013 o 443 osob
více. Z evidence během února
odešlo celkem 3 381 uchazečů o
práci. Bylo to o 888 osob více než
v předchozím měsíci a o 1 409
osob více než ve stejném měsíci
minulého roku. To znamená, že

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...
Marie Kalvodová
1942 Prostějov
Zdeněk Liška 1949
Prostějov
Helena Jochová 1937
Prostějov
Jan Vilhelm 1942 Horní Štěpánov
Antonín Rus 1922 Malé Hradisko
Jan Šírek 1932
Dobromilice
Bohumila Huňková 1921 Prostějov
Zdeňka Dosedělová 1950 Prostějov

Ladislav Urbanovský 1932
Domamyslice
David Tříska 1988
Bedihošť
Jan Masarovič 1949
Drahany
Jan Mikeska 1942
Krumsín
Růžena Šrámková 1931 Drahany
Františka Stejskalová 1930
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 17. března 2014
Jiří Burda 1954 Prostějov
Josef Trnečka 1936 Protivanov
Středa 19. března 2014
Miroslava Hájková 1919 Prostějov
Bronislava Prokopová 1944 Prostějov
František Vojáček 1938 Prostějov
Pátek 21. března 2014
Ladislav Hoza 1944 Určice
Jiřina Motalová 1931 Žárovice
Stanislav Suchomel 1943 Hrubčice
Emilia Ešnerová 1955 Šubířov
Sobota 22. března 2014
Marie Crhonková 1921 Drahany

11.00 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Protivanov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Drahany

jde o nárůst o více než 70 procent,“ dokládá Jaroslav Mikšaník
současný stav na trhu práce konkrétními čísly.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl rozdílný, v hanáckých okresech Olomouc,
Přerov a Prostějov se v únoru
počet nezaměstnaných zvýšil,
naopak v horských okresech
Jeseník a Šumperk nezaměstnanost klesla. „V absolutních
i relativních číslech nezaměstnanost vzrostla nejvíce v okrese

Prostějov, a to o dvě procenta,“
zmínil zásadní skutečnost směřující k našemu regionu Jaroslav
Mikšaník.
Na konci února bylo v evidenci olomoucké krajské pobočky
Úřadu práce 21 121 žen, což je
šestačtyřicet procent z celkového
počtu uchazečů o zaměstnání.
V evidenci bylo 4 054 osob se
zdravotním postižením, 3 396
absolventů škol všech stupňů
vzdělání mladistvých a podporu v nezaměstnanosti pobíralo
11 742 klientů „pracáku“.

Informace k dani

z příjmu fyzických osob

Prostějov/red I když termín
pro podání daňového přiznání je 1.4.2014, uvítáme jeho
dřívější podání. Zároveň upozorňujeme, že v případě podání po stanovené lhůtě, kdy
toto zpoždění bude delší než
5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu.
Daňové přiznání lze nejsnadněji
vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu
na Daňovém portálu na adrese
www.daneelektronicky.cz.
Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými
nápovědami, součty a kontrolami.
Umožněn je také tisk vyplněného
daňového přiznání. Elektronicky
můžete správci daně poslat daňové přiznání, i když nevlastníte
uznávaný elektronický podpis.
V tomto případě však nezapomeňte do 5 kalendářních dnů po odeslání své podání správci daně potvr-

dit. Potvrzení odeslaného podání
provedete například pomocí tzv.
„E-tiskopisu“, který vám aplikace
nabídne k vytištění na stránce zobrazené bezprostředně po odeslání
podání.
Instruktážní video k elektronickému podání a mnohé další užitečné
informace k vyplnění přiznání najdete např. na
http://www.financnisprava.cz/cs/
dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-k-aktualne-podavanym-danovym-priznanim

Platby daně z příjmu fyzických osob se provádí na účet
č. 721 - 47623811/0710, variabilní symbol – rodné číslo, konstantní symbol - 1148.
Upozorňujeme, že datem úhrady daně je až den, kdy platbu
obdrží poskytovatel platebních
služeb, který vede účet finančnímu úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat
i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky.

Na Územním pracovišti v Prostějově dojde v souvislosti s podáváním
daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 v období
od 24.3.2014 do 1.4.2014 k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny včetně úředních hodin v sobotu 29.3.2014 dopoledne, a to následovně:
Den
Podatelna
Pokladna
24.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
25.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
26.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
27.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
28.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
29.3.2014
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00;
31.3.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
1.04.2014
8:00 - 18:00
8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00

KINO METRO 70
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pondělí 17. března
17:30 Need for Speed
americký akční film
20:00 Philomena
britský film na motivy skut.
události
úterý 18. března
17:30 Need for Speed
20:00 La ultima Cima:
Poslední vrchol
art film
středa 19. března
19:00 Elton John v Las Vegas
záznam koncertu
čtvrtek 20. března
17:30 Pompeje 3D
americký akční film
20:00 10 pravidel jak
sbalit holku
česká komedie
pátek 21. března
15:30 Zvonilka a piráti 3D
17:30 Pompeje 3D
20:00 10 pravidel jak
sbalit holku
sobota 22. března
15:30 Zvonilka a piráti 3D
17:30 10 pravidel jak
sbalit holku
20:00 Pompeje 3D
neděle 23. března
15:30 Zvonilka a piráti 3D
17:30 10 pravidel jak
sbalit holku
20:00 Pompeje 3D

pátek 21. března
20:00 Vypsaná FIXA…
20 let tour…
sobota 22. března
21:00 Basstards b-day night

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 17. března
18:00 LISTOVÁNÍ:
Dobrý proti severáku
úterý 18. března
19:00 Affetto - experimentální
mužský pěvecký sbor
středa 19. března
19:00 Figarova svatba
divadelní sál
čtvrtek 20. března
15:00 Mateřinka 2014
festival mateřských škol

DIVADLO POINT
pátek 21. března
19:00 Impropoint
první zápas roku 2014
v divadelní improvizaci

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 17. DO DO 23. 3. 2014

TTELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a
v pátek od 15:00 hodin. Přestože letošní maximum činnosti
prozatím nepatří k nejvyšším, existuje 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 ubývá do
poslední čtvrti a proto přestává rušit pozorování vzdálených
vesmírných objektů. Stále trvají výborné podmínky pro
pozorování planety Jupiter. V případě špatného počasí je
náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme pohádku
ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
22.3. Ples 12 opic
Prostějov

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 31.3. 2014 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce ul. Wolkerova od č.
84 a 87 po č.74 a 107, ul. Tyršova od č. 215 po č.298.
Obec: Čechovice
Dne: 31. 3. 2014 od 9:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice s ul. Čechovická od č. 73 a 128 po
konec obce sm. farma ZD, ul.
Ovesná, ul. Ječná vč. postranní ulice.
Dne: 31. 3. 2014 od 11:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice s ul. 5.
května od ul. Čechovické po
č.30 a garáže, Čechovická jednostranně od č.42 po č.126, od

Městské divadlo v Prostějově
Bar 12 opic

č. 63 po č. 71, ul. K rybníku
od č. 24 po č. 28, + č.11 a 21,
Žitná celá ,Foerstrova od Žitné
po č. 8a, ul. Ke hřišti, Lipová,
Habrová, Javorová celé.
Obec: Čechovice – k.ú.
Dne: 3. 4. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: k. ú.
Čechovice - chatová oblast Za
vinohradem.
Dne: 3. 4. 2014 od 9:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: k.
ú. Čechovice - chatová oblast
Sdružení chatařů Čechovice II.
Obec: Dřevnovice
Dne: 4. 4. 2014 od 7:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Dřevnovice včetně
mlýna, MŠ,SŽDC, mimo farmu ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 4. 2014 od 14:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
celý objekt Nové nemocnice
Mathonova ul.
E.ON Česká republika, s.r.o.

www.vecernikpv

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

Exkluzivní interview s mladým prostějovským ilustrátorem a komiksovým tvůrcem - Nikkarinem

Michal Menšík: „Kreslení je pro mě víc než koníček, je to druh drogy, životní styl“
Prostějov - O tom, že je Prostějov rodištěm talentů snad
ve všech oblastech lidského konání, snad ani nemůže
být sporu. Vždyť naším městem se v rodném listě mohou pochlubit předčasně zesnulý básník Jiří Wolker, nezapomenutelná herečka Milena Dvorská a řada dalších
celebrit veřejného života. Důkazem, že i současná generace má několik významných želízek v ohni, je i mladý výtvarník a ilustrátor Michal Menšík, jehož výsledky
práce vám určitě nejsou neznámé. Zvlášť, pokud patříte
k příznivcům a čtenářům komiksových příběhů, které
i v českém prostředí prošly výraznou proměnou. Dnes
se proto můžete seznámit s Nikkarinem alias Michalem
Menšíkem, ilustrátorem knih, autorem původní komiksové série 130 (Odysea, Hodní, zlí a oškliví), kreslených
stripů s hrdinou jménem Bo a mimo jiné také držitelem
prestižního ilustrátorského ocenění - ceny Muriel, jejíž
název je odvozen od komiksové postavy vytvořené geniálním českým kreslířem Kájou Saudkem.
Petra Hežová
První otázka snad ani nemůže
být jiná, než: proč Nikkarin?
„Vzniklo to před deseti lety jako jméno pro hrdinu jednoho mého příběhu.
A zalíbilo se mi natolik, že jsem si ho pak
přisvojil a začal ho používat. Má to své
výhody především na Googlu.“
Jak obtížná je cesta k pozici
oceňovaného ilustrátora? Co
považujete na své dosavadní cestě
za největší obtíž? A jak přijali vaše
rozhodnutí stát se ilustrátorem rodiče?
„Já bych to vzal odzadu. Rodiče měli
samozřejmě strach, že se tím neuživím,
a jejich strach byl víceméně oprávněný,
jelikož se tím skutečně neuživím (smích).
S tím souvisí i ta obtíž, že celé svoje ilustrování a kreslení komiksů mohu zatím
považovat jen za lepší brigádu. Vždy
jsem při tom musel mít běžné zaměstnání. A i když kreslím už spoustu let, pořád
se považuji za nováčka.“
Co bylo zásadním zlomem ve
vaší kariéře? Čím to všechno
začalo?
„Zlomů v kariéře bylo několik a já věřím, že ještě nějaké budou. Kreslil jsem
odmala a první otištěná kresba byl strip

právě ve Večerníku! To jsem byl ještě na
prvním stupni základní školy a tehdejší
redakce mi nabídla, že za každé okýnko
dostanu deset korun. Byl jsem nadšený...
(smích) Bohužel spolupráce netrvala
dlouho, ale vzpomínám na to dodnes.“
Co byste poradil mladým kreslířům, kteří by se rádi vydali ve
vašich stopách?
„Kreslíř, který chce nějak prorazit, se
musí trošku snažit. Samo mu to do klína
nespadne. Já jsem začal publikováním
na internetu, snažil jsem se zviditelnit a
zaujmout. Hlásil jsem se do výtvarných
soutěží. Jedna taková byla pořádána
i v rámci pražského Komiksfestu. Sice
jsem v ní nevyhrál, vlastně jsem se jí ani
nezúčastnil, protože ten můj příspěvek
spadl pořadatelům do spamu, ale paradoxně jsem tím na sebe upozornil. Je to
hodně o štěstí.“
Jste laureátem mnoha výtvarných ocenění, mezi nimi
i prestižní ilustrátorské ceny Muriel.
Máte nějaký výtvarnický sen, který si
hodláte v nejbližší době splnit?
„Z té ceny mám neuvěřitelnou radost.
Rád bych někdy získal další, bývám
mezi nominovanými, ale vždycky si
to odnese někdo lepší…! Výtvarnický
sen pro nejbližší dobu je kreslit, kreslit

a kreslit, abych dokončil rozpracovaný
komiksový epos, na kterém dělám už
pět let.“
Máte nějaký výtvarnický vzor?
„Já bych to nenazval vzorem v pravém slova smyslu. Snažím se jít vlastní
cestou, nikoli ve stopách někoho jiného.
Ale inspirují mne desítky, možná stovky
lidí jak od nás, tak ze světa. Nebudu je
jmenovat, ale každý z těch tvůrců mě
fascinuje něčím jiným. Někdo svojí
precizností, detailností, jiný používáním
barev, další dynamikou nebo všeobecně
fantazií.“
Pod pojmem kreslená tvorba si
mnozí stále ještě představují

záleží na počtu obrázků. Jeden koIlustrace knihy nebo tvorba ko- na tom, aby byl autor spokojený. Cítím
miks jsem kreslil zhruba dva roky.“
miksu, čemu dáváte přednost?
se zodpovědný za to, jak ta knížka bude
Troufám si tvrdit, že kresba „Tvorbě komiksu, i když je to pracnější vypadat, a nechci zmařit spisovatelovu
bude asi vaším hlavním koníč- a časově náročnější. Ale knižní ilustrace práci. Na autory jsem měl ale zatím štěskem. Máte přesto čas i na nějaké další dělám taky moc rád.“
tí, kresby se vždy okamžitě zalíbily.“
Jak těžké je ztvárnit
Prozradíte čtenářům Večerníku,
záliby?
představu spisovatele
na čem v současnosti pracujete?
„Řekl bych, že to kreslení se už dávno
přehouplo v něco víc, než je koníček.
s pomocí kresby? Stalo „Jak už jsem se zmínil, pracuji na
Je to druh drogy, životní styl. Ale
se vám, že byl autor velkém komiksovém projektu, který
mám i jiné zájmy. Moji přátelé
jmen
předlohy s vaší se jmenuje
„stotřicítka“ a jedná se
o mně vědí, že jsem zapálený
kresbou nespo- o čtyř
čtyřdílnou komiksovou sérii.
videoherní maniak. Mám
kojen? A jak Momen
Momentálně kreslím třetí díl. Dále
doma všechny možné konp p
pak dojdete ke spolupr
spolupracuji
s nakladatelstvím
zole, a ve volných chvílích se
Albatro
shodě?
Albatros na knížce Železný muž
tak ocitám v cizích světech
„Je to sa- a v hla
hlavě už se mi rodí myšlenka
a hrdinských příbězích.“
mozřejmě na vlas
vlastní knihu, ale tu zatím netěžké. Hod- chám zzahalenu rouškou tajemství...
)
ně mi záleží ((úsměv)
(úsměv)“

„Zlomů v kariéře bylo několik a já věřím,
že ještě nějaké budou. Kreslil jsem odmala
a moje první otištěná kresba byl strip
právě v Prostějovském Večerníku...“
Ilustrátor MICHAL MENŠÍK vzpomíná na své
umělecké začátky
tvorbu pro děti typu Čtyřlístek nebo
Rychlé šípy. Komu jsou primárně určeny vaše komiksy? Jak si představujete svého ideálního čtenáře?
„Tak Čtyřlístek a Rychlé šípy jsou
klasiky, na které nedám dopustit. Ale
samozřejmě se na ně dívám s jistou nostalgií. Své komiksy kreslím
pro čtenáře, o nichž doufám, že jsou
trošku jako já. Ty příběhy, postavy
a všechno, co se na stránkách objevuje, vychází ze mě a já mám pocit,
že správně tomu může porozumět jen
člověk, který vidí svět jako já.“
Jak dlouho trvá kresba jednoho
klasického komiksového stripu/,
případně knižní ilustrace?
„Je to různé v závislosti na velikosti,
technice, náročnosti, tedy detailnosti,
i na tématu. Například dělám každý
měsíc ilustrace pro jeden právnický
časopis a kolikrát jsou určitá témata
jedním slovem neilustrovatelná. Komiksový strip můžu dělat tak hodinu
a půl, komiksovou stranu třeba osm
hodin, když to jde dobře. U knihy

Skromný Nikkarin. „I když kreslím už spoustu let, pořád se považuji za nováčka,“ přiznává skromně držitel výtvarnické ceny Muriel, prostějovský rodák Michal Menšík.
2x foto: archiv Michala Menšíka
Neláká vás tvorba kreslených filmů? Co byste řekl
tomu, kdyby vám bylo nabídnuto
zfilmování některého z vašich komiksových příběhů?
„Představa, že by někdo uchopil
mé dílo, a udělal z něj animovaný
film, je pro mě fascinující! Hrozně
rád bych se toho někdy dočkal. Ještě radši bych to měl celé sám pod
palcem a nejradši bych byl, kdyby
se toho ujali Japonci, protože ti
dělají nejlepší animáky na světě...
(úsměv)“

Kdo je michal menšík
Narodil
N
arodi
dill se v roce 19
1987
87 a po absol
absolvování
b lvovááníí zákl
základní
ákladdníí šškoly
kolly vved
edd
la jeho cesta na Obchodní akademii v Prostějově. V současnosti žije a pracuje jako knihkupec v Olomouci. Získal
cenu Muriel 2009 za nejlepší krátký komiks a cenu Fabula
rasa 2010 za nejlepšího českého komiksového scénáristu.
Několikrát byl na cenu Muriel nominován v hlavních kategoriích (jako je
například nejlepší český komiks), navíc se může pochlubit nominací na Zlatou stuhu za ilustrace knihy Dračí polévka (Alena Ježková, 2011). Mezi jeho
koníčky patří především sbírání a hraní videoher, čtení komiksů a knížek,
v neposlední řadě pak soužití se psem, kterého nadevše miluje. Jeho tvorbu
v komplexnější podobě můžete zhlédnout na www. humanart.cz

INZERCE

5HQRPRYDQiREFKRGQtVSROHĀQRVW
VHVtGOHPY3URVWěMRYě
KOHGiYKRGQpKRNDQGLGiWDQDSUDFRYQtSR]LFL
O pořízení územního plánu, který bude vyhovovat aktuálním podmínkám v obci a směru jejího
rozvoje se Obec Pivín snaží od r. 2011, kdy zastupitelstvo obce Pivín rozhodlo o zahájení prací
na novém územním plánu a schválilo jeho pořízení. Na cestě k němu obci nemálo pomohla dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Zpracování návrhu územního plánu
Pivín. Výsledkem projektu je návrh územního plánu pro veřejné projednání, který byl dokončen
k 8.11.2013 a který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace z IOP je Obec Pivín, pořizovatelem územního plánu je Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, odd. územního plánování. Návrh územního plánu Pivín, zpracovaný do úrovně před jeho veřejným projednáním bude východiskem pro
pořízení nového územního plánu, který umožní chránit a stanovit využití tohoto území tak, aby
jeho rozvoj byl udržitelný. Obec Pivín aktuální územní plán velmi potřebuje. Návrh územního
plánu bude následně projednáván v souladu se stavebním zákonem. Aktuální informace k projednávání návrhu územního plánu a následné umístění nově vydaného územního plánu obce Pivín
budou umístěny na www obce Pivín a Statutárního města Prostějova.
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ANKETA
HLASOVÁNÍ BĚŽÍ NAPLNO

Vyberte si i vy
svoji hvězdu
jubilejního ročníku
čtěte
na straně

FINÁLE DRUHÉ LIGY STARTUJE JIŽ DNES VEČER

21

Hokejisté Prostějova jdou do boje o baráž. Proti Přerovu!

fotbal

Prostějov/jim

JARNÍ ČÁST STARTUJE

O víkendu zahájí
mistrovské boje
nejen 1.SK Prostějov
čtěte
na straně

23

až

25

volejbal
VÍTĚZNÝ VSTUP

"Agelky" zvládly
oba domácí zápasy
play off proti Slávii
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

30

a

31

!
Y
D
A
T
O
JE T

UŽ JE TO TADY! DNES, TJ. V PONDĚLÍ
17. BŘEZNA PŘESNĚ V ŠEST HODIN VEČER
VHODÍ HLAVNÍ ROZHODČÍ ÚVODNÍ BULY
PRVNÍHO FINÁLOVÉHO UTKÁNÍ VÝCHODNÍ
SKUPINY DRUHÉ HOKEJOVÉ LIGY.
A K RADOSTI PROSTĚJOVSKÝCH FANOUŠKŮ
SE PO DLOUHÝCH DEVÍTI LETECH DOSTALI
AŽ DO PŘÍMÉHO BOJE O TRIUMF VE TŘETÍ
NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ČR MÍSTNÍ JESTŘÁBI!.
STEJNÝ KLUB V SEZONĚ 2004/2005
SVOU JÍZDU ZAKONČIL VÝHROU 3:1 NAD
BLANSKEM A ÚSPĚŠNOU BARÁŽÍ O PRVNÍ Další derby. Zubři přijedou do Prostějova ještě alespoň dvakrát
Foto: Jiří Možný
LIGU. TO JE CÍLEM LUKÁŠE DUBY, MICHALA
ČERNÉHO A SPOL. TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE, A POKUD VŠE PŮJDE ZCELA HLADCE, BUDOU MOCI JESTŘÁBI
SLAVIT POSTUP DO BARÁŽE JIŽ TENTO PÁTEK OPĚT NA DOMÁCÍM LEDĚ!
STAČÍ K TOMU JEDINÉ, CELKEM TŘIKRÁT PORAZIT SVÉHO FINÁLOVÉHO SOUPEŘE, KTERÝM NENÍ NIKDO JINÝ
NEŽ HC ZUBR PŘEROV, ČÍMŽ DOCHÁZÍ NA VELKÉ HANÁCKÉ DERBY A LZE OČEKÁVAT, ŽE OBĚ HALY BUDOU
POD NÁPOREM VYSOKÝCH NÁVŠTĚV PRASKAT VE ŠVECH.

kompletní hokejové zpravodajství včetně exkluzivních rozhovorů najdete na stranách 26 a 27

štěva:
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Nečekan
basketbal

STŘEDA 19. 3.

18:00

MATTONI NBL – 39. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 22. 3.

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ – 35. A 36. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
PVK PRECHEZA PŘEROV „B“
Hala Sportcentra DDM Prostějov

fotbal

SOBOTA 22. 3.

15:00

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 18. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK KOZLOVICE
Fotbalový areál v Kralicích

basketbal

NEDĚLE 23. 3.

11:30

EXTRALIGA KADETŮ U17 – 2. KOLO PLAY OUT

ORLI PROSTĚJOV
GBA SPARTA PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

fotbal

NEDĚLE 23. 3.

15:00

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 18. KOLO

SOKOL KONICE
FK TROUBKY
Fotbalový areál v Konici

TĚJOVĚ!
S
O
R
P
V
MISTR SVĚTA

Pavlaskuv
´ triumf

Pavel Maslák dostal luxusní hodinky
a možná vyzve Bolta

Prostějov/jim - Čerstvý halový mistr
světa v běhu na 400
metrů Pavel Maslák
navštívil ve čtvrtek
dopoledne Prostějov.
Třiadvacetiletá hvězda české atletiky
ukázala na Hané
svou nejnovější zlatou medaili a v prostorách kongresového sálu Hotelu Tennis Club se mimo
jiné dočkala ocenění Jako DiCaprio. Z rukou spolumajitele marketingové společnosti TK PLUS
od
spolumajitele Miroslava Černoška převzal Pavel Maslák hodinky značky Tag Heuer a
marketingové spo- zařadil se tím do slavné sestavy.
Foto: Jiří Možný
lečnosti TK PLUS
a svého sportovního manažera Miroslava Černoška. Právě od něj obdržel Maslák luxusní
hodinky značky Tag Heuer a dostal se tak do společnosti Marie Šarapovové či Leonarda
DiCapria.
„Jsem rád, že Pavel sedí vedle mě. Od svého mládí jsem velkým příznivcem atletiky, proto jsem
také kdysi vstoupil do projektu Zlaté tretry kterou pravidelně pořádáme v Ostravě. Čtyřstovka pro
mě vždy byla disciplína, na kterou jsem se hodně koukal, a jsem rád, že s Pavlem mohu spolupracovat,“ pronesl úvodní slovo směrem k šampionovi Miroslav Černošek, který jakožto majitel
agentury Česká sportovní sportovní stojí za zmíněným vítkovickým mítinkem, jenž se letos uskuteční 17. června. „Pavle, v Sopotách jsi byl skvělý, vyhrál jsi zaslouženě. Moc ti fandím, držím
palce a udělám vše pro to, aby jsi měl takové podmínky, že ty Američany a Jamajčany smeteš,“
poděkoval doktor Černošek českému reprezentantovi za dosavadní velmi dobré výkony a popřál
mu úspěchy i v dalších závodech, čímž potvrdil vzájemnou hlubší spolupráci České sportovní
a Pavla Masláka.
Další podrobnosti z tiskové konference Pavla Masláka v Prostějově se dočtete na straně 21,
exkluzivní rozhovor s mistrem světa pak najdete na straně 32 dnešního vydání!

Sladká Sardínie. Devatenáctiletý prostějovský tenista Adam Pavlásek ovládl turnaj Futures v prosluněné Santa Margherita.
Foto: www.itfsardegna.com
Santa Margherita, Prostějov/pk - Po Jiřím Veselém asi druhý
největší talent prostějovského TK Agrofert Adam Pavlásek vyhrál v uplynulém týdnu turnaj ITF kategorie Futures ve městě
Santa Margherita Di Pula v Itálii. Devatenáctiletý tenista tak
neprohrál ani ve svém pátém finále, navíc během celého klání
neztratil ani set.
Adam Pavlásek (394. hráč světa), který startoval jako nasazená sedmička, na cestě do finálového duelu porazil kvarteto domácích tenistů Galovice, Licciardiho, Marraie, Carusa. Devatenáctiletý český
tenista si následně udržel i finálovou neporazitelnost, když v sobotu
porazil Belgičana Arthura De Greefa dvakrát 6:3. V roce 2012 slavil
premiérový triumf mezi dospělými v Liberci, dva měsíce na to zvítězil také v Turecku, kde loni titul obhájil. Mezitím vyhrál také turnaj
Futures v Polsku. V Itálii se tak radoval z páté trofeje.
Adam Pavlásek se stále pohybuje pouze na turnajích Futures
a v úvodu roku se mu příliš nedařilo ani mezi slabší konkurencí. Třikrát po sobě vypadl ve čtvrtfinále, jednou ve druhém kole a až koncem
února si zahrál v semifinále. Nejlepšího výsledku tak dosáhl až v minulém týdnu na Sardínii. Na challengerech se Pavlásek dosud neprosadil, zaznamenal na nich zatím jen dva vítězné zápasy.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 10: na snímku byla kuželna U svaté Anny.
Vylosovanou výherkyní, jenž získává LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice
v Prostějově, se stala Eva RATIBORSKÁ, J. Kučery 4, 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
20. BŘEZNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 24. BŘEZNA 2014. Dnes se zápolí o POUKÁZKU
V HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS.

ROZDÁVÁME LÍSTKY NA MČR V TANCÍCH!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
O VÍKENDU SE V OLOMOUCI KONÁ DOMÁCÍ
ŠAMPIONÁT V DESETI TANCÍCH A VY MŮŽETE ...

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

TIP
k obrazovce
HODÍME SE K SOBĚ,
MILÁČKU...?
FILM, ČR (1974)

SOBOTA 22. 3. 2014

21:15 HODIN

BARET, EFEKT, EUFRAT, FARSA, FILMY, FUNDUS, CHININ,
KÁRKA, KŠEFT, LAOSAN, NÁVES, OSMÁK, PASÁŽ, PESAN,
PÍSTY, PLOTNA, PRVKY, SNOPY, ŤAPKA, TUNIS, VKLAD,
VLEVO, VOLCI, VSTUP, VYBÍT, ŽENICH

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to tentokrát DO ČTVRTKU 20. BŘEZNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „DESETI“. Vylosovanou výherkyní se stala Nikola MÜLLEROVÁ,
Partyzánská 373, Plumlov, která se tak může těšit na TŘI VSTUPENKY od partnera soutěže. Tím v minulém dějství bylo TANEČNÍ STUDIO QUICK, pořadatel víkendového Mistrovství
České republiky 2014 v deseti tancích. VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 710 Kč ji čekají přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na stejně atraktivní cenu, která znovu potěší zejména ty, jenž mají rádi společenské
tance....
Partnerem i dnešního kola je totiž TANEČNÍ STUDIO QUICK
a vyhrát tak můžete znovu TŘI VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 710 Kč! Tentokrát ovšem budeme onu šťastnou osobu kontaktovat telefonicky, takže NEZAPOMEŇTE
UVÁDĚT NA SEBE NEJLÉPE MOBILNÍ SPOJENÍ...
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 24. BŘEZNA 2014.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

Režie: Petr Schulhoff
Hrají: Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Regina Rázlová,
Josef Bláha, Iva Janžurová,
František Peterka, Vladimír
Menšík, Stella Zázvorková
Na počátku zahlédne Marta
svatbu své kamarádky Aleny.
Potom jde do blízkého železářství pro kroužky na záclony. Po
prodavaččině tradičním „nemáme“ si nechá zavolat vedoucího Viktora Tomáše. Ten se jí
omluví, že zboží není na skladě
a vzápětí jí vyzná lásku a požádá
ji o ruku. Večer jej doma čeká
nemilé překvapení. Všude je
nepořádek a Marta, která místo
večeře hledá svatební fotografie
mu vyčte, že scénku s kroužky,
kterou si rok co rok připomínají

sami z těch nejrůznějších kousků, V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč.
V minulém, celkovém součtu
již stojednapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Ivetu Bartošovou. Jednu z největších hvězd
tuzemského showbyznysu, jež
si prošla úspěchy i skandály, přičemž má doslova a do písmene
život jako na horské dráze, přivítáme již co nevidět v Prostějově.
Také proto jí možná poznal rekordní počet našich čtenářů!
Z porce 612 soutěžících, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se stala
Veronika SOUŠKOVÁ, Tyršova
149, Kralice na Hané. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla
opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod. Graficky jsme mírně poupravili jednu
z opor mužstva prostějovských
Jestřábů na jehož góly a nahrávky
se spoléhá v boji o postup do první
ligy ..
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodvaapadesátého kola čekáme v redakci
DO ČTVRTKU 20. BŘEZNA
2014, 14.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na
608 960 042 či pošlete e-mail na
adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA,
zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně
PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ, a to
24. BŘEZNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

TAKÉ DNES JE VE HŘE KÁVIČKA...

I třetí březnové číslo Večerníku 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 opětovně zápolí o cenu
z obchůdku paní Vašíčkové,
která nabízí skvělou kávu, čaje,
koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA S CELKOVOU
HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKUV 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, a to DO
ČTVRTKU 20. BŘEZNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 8 - 2 - 5,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
stočtyřicátou výherkyní stala
Dagmar
VALENTOVÁ,
A. Slavíčka 2, Prostějov
Přímo v sídle redakce si tak
může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek
RENATY VAŠÍČKOVÉ,
jež byl partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím
čísle,
které
VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 24. BŘEZNA
2014. Nezbývá tedy, než
abyste se opět vrhli na
nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

své seznámení, stále více odbývá. Viktor se marně domáhá
večeře a pak se na nápad Marty
vydají na návštěvu novomanželky Aleny, která je mimochodem
skvělá kuchařka. Idylka, která
u kamarádky vládne oba hosty
překvapí. Alena jim však prozradí, že si tentokrát (vdávala se již
potřetí) nechala najít ideálního
partnera pomocí počítače.

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Adéla PROKOPOVÁ, Šárka 15, Prostějov.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: S NÁMI ZAZÁŘÍTE V KAŽDÉ SPOLEČNOSTI
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 20. 3. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Otaslavice,okr.Prostějov.ProdejRD3+1,průjezd,dvůr,dvornípřístavby.
Zast. plocha 349 m2, zahrada 1363 m2.
Cena: Kč 950.000,-

Štětovice, okr. Prostějov. Prodej RD 2+1 s průjezdem, podkrovím.
Ihnedkužívání.Zast.plocha354m2,zahrada361m2 Cena:Kč990.000,-

Vřesovice, okr. Prostějov. Prodej stavební parcely o výměře 2361 m2
s možností rozdělení na polovinu.
Cena: Kč 999.000,-

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

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

Kč 1.990.000,Kč 1.399.000,Kč 3.890.000,Kč 2.149.000,Kč 2.895.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

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

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

Byty:

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

 605 011 310

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

E-mail: info@srdcerealit.cz

BYTY - PRODEJ
2+1,dr.,sídl.Svobody,58m2, udržovaný, neprůchozí pokoje

TOP NABÍDKA !
RD 2+1,KŘENŮVKY,udržovaný, veranda, udírna, zahrada, 650.000,-Kč

NOVINKA – PRODEJ!
PRODEJ CHATY 3+1, PLUMLOV, dřevěná, částečně zděná,
příjezdová cesta k chatě
450.000,-Kč
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RD - PRODEJ
RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
Info v RK
RD2+1,SMRŽICE,cihla,po rek.
1.350.000,-Kč
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H,po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění ,ihned
k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
Info v RK
RD 5+1,OTASLAVICE,garáž,dvůr,zahrada, po částečné rekonstrukci
1.280.000,-Kč
RD 5+2,VÍCOV,garáž,dvůr,zahrada, po částečné rekonstrukci
1.380.000,-Kč
RD 5+2,OTASLAVICE,zahrada,posezení, rekonstrukce ,nová střecha
2.150.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,
nebytové prostory, garáže…
RD 5+kk,SELOUTKY,dílny,zahrada, garáž,vjezd,udržovaný, slunný,
Info o ceně v RK

Poptávámee pro klienty
Byty,
y y, domy,
y, chaty,
y, ppozemky…Prostějov
y
j
a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Volejte: 739 322 895
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Moravská OV po rek.
1.489.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
RD 4+kk Kelčice

2.180.000Kč
2.392.000Kč
2.724.000Kč
2.800.000Kč
2.970.000Kč
2.870.900Kč
3.080.000Kč
3.281.000Kč
3.685.200Kč
3.340.000Kč
2.665.740Kč

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
1+1 Joštovo nám.
6.240Kč vč.ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Garáž Kostelecká zánovní
250.000Kč
Garáž Havlíčkova
190.000Kč

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

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Tel: +420 605 011 310

UZÁVĚRKA

pro nabídku realitních kanceláří
pro následující číslo je

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

ve čtvrtek 20. 3. 2014
do 12.00 HODIN

BOURÁNÍ
'20Ţ672'2/
=Ì'(.DWG
7HO

Nabízíme výstavbu rodinného domů 5+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 347m2. Obytná plocha 109m2. Možnost úprav dispozice, přístavby garáže apod. Cena
3.340.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 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
4) Pronájem zahrádky 100 m2 - Krasice
2.400,- Kč/rok
480 tis.Kč
5) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
3,3 mil.
6) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
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+1 Vrahovice, 2.P., zahr.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,3 tis.+ ink.
2+1 Sídl.Svobody - 7.P..
8,5 tis.vč. ink.
2+1 Vrchlického2- 2.P.,balkon
8 tis.vč.inkasa
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 m , zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová 600,- Kč/měs.,
Krasická + Lidická =1 tis.Kč/měs., u Cílu.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Svatoplukova 21, Prostějov
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 6+2, Pačlavice
750.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář
6.500/měs.
* PRONÁJEM obchod
5.700/měs.
* PRONÁJEM byt 2+1
6000/měs.
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
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.350.000 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
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

REALITY

FINANCE

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

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

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
Maminka se 3 dětmi hledá pronájem 2+1, do 8 tis. měs. vč inkasa.
Tel.: 608 732 461 Ne RK!
Hledáme ke koupi dům se
zahradou a sklepem, stav nerozhoduje. Dále koupíme pole, louky.
Tel.: 774 414 525
Prodám byt 2+1 v OV, po celkové rekonstrukci. RK nevolat! Tel.:
777 868 382
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
Pronájem bytu 1+1 cihla, B. Němcové. 5 500 Kč/měs. vč. služeb. Tel.:
777 18 05 63
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
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

www.realitypolzer.cz

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Nabízím hotovostní půjčky od
5 až 50 tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
Máte vysoké úroky u svých půjček? Potřebujete snížit splátky stávajících úvěrů nebo hypoték?! Volejte 775 783 290
Nabízím rychlou hotovostní
půjčku od 5 do 50 tisíc Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
Nezvládáte splácet vysoké splátky
úvěrů? My vám pomůžeme! Volejte
775 783 290
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
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
Smart půjčka 5 až 50 tisíc. Rychle a diskrétně až do domu! Tel.:
737 423 433

Pronajmu byt 2+1 na Olomoucké ul.,
částečně zařízený. Tel.: 734 399 421
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Pronajmu garáž - garážový dvůr,
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
Prodám RD v Žešově, 3+1 – zahrada, bazén, studna. Jen vážní zájemci.
Tel.: 739 594 163 nebo 773 613 015
Pronajmu nebytové prostory vhodné na bar, pivnici, blízko centra Pv.
Nájemné 8500 Kč + energie. Ihned
k provozu. Tel: 776 808 064
Pronajmu byt 2+1 na ulici Milíčova
po kompletní rekonstrukci, byt se
nachází v revitalizovaném domě.
Nájem 6 500 Kč měsíčně + inkaso.
Volejte na tel.: 723 075 082. RK nevolat.
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Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

Pronajmu garáž ve Vrahovicích. Pronajmu byt 4+1 k okamžitému
Tel.: 737 876 938
nastěhování v blízkosti centra města.
Tel.. 602 477 886
Chcete prodat vaši nemovitost
s maximálním ziskem. Nová for- Prodám RD s velkou zahradou
ma prezentace. Tel.: 777 454 174
v obci Přemyslovice. Cena k jednání. RK prosím nevolat! Tel.:
Pronajmu 1+1 PV, 602 860 298
728 32 80 11
Hotově vykoupím vaši nemovitost. Pronajmu byt 2+1, starší zástavba,
Ihned. Tel.: 723 565 897
centrum města. Tel.: 603 204 749

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

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Hledám ke koupi rodinný dům.
Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
602 570 658

Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka
Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spě- nebo vyměním 2+1 + doplatek. Ne
chá. Tel.: 605 011 310 i SMS
RK! Tel.: 777 827 423

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

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

Prodám garáž 6,5 x 3m v Prostějově
- Močidýlka. Cena dohodou. Tel.:
723 770 043
Koupím byt 3+1, 4+1, nejlépe po rekonstrukci, tel.: 774 409 430

Prodám řadovou garáž u nové ne- Výhodný pronájem dvou kanceláří
mocnice, nová střecha, elektřina. Te- s příslušenstvím, blízko centra. I salefon: 602 610 673
mostatně. 774 409 430

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.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
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
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
Přijmu řidiče, sk. C na rozvoz potravin po Moravě. Tel.: 605 248 001
Firma Mačkalstav hledá kvalitní zedníky a zateplovače. Tel.: 774 655 459
Přijmu dva zedníky do 40 let. Tel.:
774 062 253
Přijmeme řidiče MKD, skupiny C.
Karta řidiče a profesní průkaz nutný. Tel.: 777 797 263
Přivýdělek i HČ. Znalost cizích
jazyků vítána (Polština, Němčina,
Maďarština, Angličtina, aj.). Tel.:
602 810 644
Na nadcházející letní sezónu přijmu uzenáře do stánku. Praxe nutná. Tel.: 775 780 045
Hledáme brigádníky do letních občerstvení na plumlovské přehradě.
Provoz duben - září. Tel.: 777 301 936,
kocourek.radek@seznam.cz
SKLENIK beer bar - Kostelecká
367, Pv přijme obsluhu baru a sázkové kanceláře. Praxe za výčepem vítaná. Po zaučení nástup možný ihned.
Více info přímo v provozovně.

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

SLUŽBY

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu (pro maloodběratele i velkoodběratele). Po až pá:
7.00 - 15.00 hod. Tel.: 602 510 465
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám starší vybavení prodejny
(regály, pulty další), zánovní pokladnu SHARP. Tel.: 732 211 328
Prodám elek. rozvaděč a hydraulickou ohýbačku 3/8“ – 2/2“. Tel.:
608 376 407
Prodám vepře 120 kg, 42 Kč/ kg.
Tel.: 605 116 462
Prodám letní barum R13, vše
s disky. Cena 300 Kč/ks. Tel.:
775 230 100
Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská ul. nabízí nové vzory jarní
a letní kožené obuvi na velmi problémové nohy (na kostky, vysoké
nárty a ostruhy na patách). Tel.:
603 445 601
Prodám letní pneumatiky na Škoda
Felicie, alu disky - kompletní kola.
Původní cena 2 500 Kč/ks. Cena
dohodou. Tel.: 603 445 601

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
Koupím nevyužité housle, violu, cello, basu, saxofon a klarinet i poškozené. Tel. 728 473 687
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842
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Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah atd. Sleva na materiál.
Dobré ceny. Tel.: 725 922 477
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce a úklid
sněhu.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.:
723 522 369

SLUŽBY

AUTO - MOTO

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

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

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

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

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

RŮZNÉ

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

Kdo daruje kulečníkový stůl? (levně).
Tel.: 775 230 100

Hodinový manžel - skládání nábytku, úklid hrobů. Tel.: 603 333 760
Provádím prvotřídní modeláž nehtů přímo u vás doma. 1. modeláž –
sleva. Tel.: 608 713 024
Nabízíme pořádání oslav a večírků v příjemné hospůdce za Prostějovem. Doprava zajištěna. Info
na tel.: 606 824 310

PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé domu na Sídl. Svobody
8/29 děkují pí Říhové z odboru údržby
majetku města, Ing. Tesaříkovi ze životního prostředí a také pí Bábkové
z občanského sdružení, za profesionální přístup při záchraně stromů (jedle
douglaska). Za všechny, Wagnerová.

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

Kdo v srdci žije,
neumírá…

Kdo tě znal,
ten zná naší bolest,
ten ví,
co jsme v tobě ztratili.

Dnes tj. 17. března 2014
slaví krásné jubileum 90 let
paní Vlastimila ŘEHULKOVÁ.
Hodně zdraví, síly a spokojenosti
do dalších let přejí dcery
Dana a Vlasta, vnučky Ilona
a Petra s rodinami.
Babi hodně zdravíčka a štěstíčka Ti
přejí i pravnučky Nelinka a Anička.

Dne 19. března 2014
uplyne 3. smutný rok ode dne,
kdy nás neočekávaně opustil
pan Luděk MAŘÁK
z Prostějova.
S láskou a bolestí v srdci

Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce. Výroba pergol. Tel.: 602 756 428

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

sn
námi. Děkuje rodina.

Dne 20. března 2014
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní Dany HUSÁRKOVÉ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje zarmoucená rodina.

GRATULACE

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

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

Dnes, tj. 17. března 2014
si připomeneme
1. výročí úmrtí

Nabízím odvoz zboží menšího objemu. Tel.: 607 411 001

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

VZPOMÍNKY

Dne 19. března 2014
oslaví životní jubileum
paní Jarmila SVOBODOVÁ
z Prostějova.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
a pohody přejí dcera Marcela,
syn Zdeněk s rodinami.

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
21. března
v 10.00 hodin

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

Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny.
Tel.: 603 504 751
Dne 20. března 2014
tomu bude 10 roků,
co nás navždy opustila
paní Libuše STAŇKOVÁ
z Otonovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby. Montáž kazetových podhledů. Cenové kalkulace zdarma. Tel.:
603 504 751
David Čadílek – izolace ploch
i střech. Provádíme rekonstrukce
a opravy plochých, asfaltových
střech včetně klempířských prací.
Tel.: 777 125 551

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

Dne 23. března 2014
si připomeneme 7. výročí úmrtí
paní Milady HRDIBORSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a zarmoucená rodina.

Sport
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anketa sportovec města prostějova 2013 píše letos jubilejní desátý ročník. zapojte se do ní i vy!

Kdo bude vládnout sportovcům?
každý hlas příznivce. „Budu
rád, pokud se do hlasování zapojí co nejvíce fanoušků. I tím
mohou potvrdit, že jsme městem sportu,“ dodal člen rady
města Prostějova a předseda
Komise pro mládež a tělovýchovu.
Hlas lze věnovat pouze jednomu týmu nebo jednotlivci,
každý respondent může hlasovat pouze jednou kuponem
a jednou elektronicky.

Sportovec města Prostějova
za rok 2013
Kandidáti na vítězství v jednotlivých kategoriích

SPORTOVEC ROKU 2013

Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Libor Jiroušek (parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
v)
Michal Černý (lední hokej, LHK Jestřábi Prostějov)
Miroslav Šerban (box, DTJ Prostějov)

TALENT ROKU 2013

Miroslav Hudec (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)
Mi
Luděk Helis (cyklistika, SKC Prostějov)
Jakub Ftačník (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Bonifác
Hájek (parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
B
o
Radim Hejdušek (lezení na horolezecké stěně)
Daniel Ponížil (sportovní gymnastika, TJ Pozemstav Prostějov)
Michaela Petrželová (plavání, TJ Prostějov)
Lukáš Řehořek (plavání, TJ Prostějov)
Michal Tomeček (plavání, TJ Prostějov)

TÝM ROKU 2013

Tenisté TK Agrofert Prostějov
Lukostřelci Lukostřelby Prostějov
Basketbalisté BK Prostějov
Volejbalistky VK AGEL Prostějov
Florbalistky K2 Prostějov
Raftaři Tomi-Remont Prostějov
Boxeři BC DTJ Prostějov

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2013

České republiky a šéftrenérem
TK Agrofert Prostějov, jehož je
Veselý členem.
Ocenění na adresu dvacetiletého talentu z Hané přišlo také od
soupeře z první světové desítky.
Dvojnásobný grandslamový vítěz
vyhrál 6:7, 6:4 a 6:4 a po utkání
pronesl: „Soupeř dobře využíval
úhly, rozehrával výměny. Když
zlepší voleje, tak bude moci využívat i hru servis - volej. Hraje
prvním rokem na okruhu a až si
zvykne, bude určitě ještě lepší
a nebezpečný,“ prohlásil Murray.
Veselý v Indian Wells dokázal vylepšit své maximum.
Ještě nikdy na turnaji ATP
Tour nehrál tři zápasy v řadě.

Podařilo se to díky výkonům
v úvodních kolech, kdy projevil
velkou dávku dravosti a bojovnosti. Hned v prvním zápase ve třetí
sadě prohrával se Sijslingem 2:5,
přesto vyhrál ve zkrácené hře. Následně zvládl i divokou přestřelku
s Andújarem. „Přitom v prvním
utkání jsem už nevěřil, že skóre
2:5 otočí. Zabojoval,“ pochválil
Veselého Navrátil.
Spokojený byl při odjezdu také
prostějovský tenista. Porazil dva
hráče ze světové stovky, navrch si
vysloužil uznání wimbledonského
šampiona. „V prvním kole jsem
měl trochu štěstí, v dalších získal
zatím nejcennější skalp,“ komentoval úspěšné vystoupení Veselý.

Dalším tenistům TK Agrofert se v Kalifornii příliš nedařilo
Indian Wells/lv - Oproti Veselému žádnou velkou díru
do světa neudělali tenisté prostějovského TK Agrofert na
právě skončeném turnaji série
Masters v Indian Wells. Tomáš
Berdych skončil hned v prvním kole a ani jeho oddílovým
kolegům se nedařilo. Do osmifinále se nakonec probojovala
pouze Petra Kvitová. V utkání o další postup ale prohrála
federální derby se Slovenkou
Dominikou Cibulkovou 3:6,
2:6 a neobhájila tak loňské
čtvrtfinále.
„Dominika hrála opravdu výborně. Měla jsem několik šancí
INZERCE
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Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2013
je v pátek 28. března 2014 do 12.00 hodin.
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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.

Anketní lístky je
možno odevzdat
v Regionálním
informačním
centru v zámku
na Pernštýnském
náměstí.
Pokud budete hlasovat elektronicky,
je třeba využít výhradně následující
e-mailovou adresu:

Chybět nebude ani volba
Sportovní hvězdy
prostějovských médií.
Tu mohou Prostějované volit
do 28. března 2014.

veronika.hyblova
@prostejov.eu
(v případě zaslání na jinou e-mailovou
adresu není garantováno započtení Vašeho hlasu a zařazení do slosování!)

Obchodní partneři 10. ročníku ankety Sportovec města Prostějova

Cyklisté SKC TUFO Prostějov (všechny kategorie)
Tenisté TK Agrofert Prostějov (všechny kategorie)
Volejbalistky VK AGEL Prostějov (starší žákyně + kadetky)
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov (dorostenci)
Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně)
Raftaři Tomi-Remont Prostějov (junioři + juniorky)
Fotbalisté ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty (žáci)

Veselý si vysloužil pochvalu od Murrayho

Indian Wells/lv - Sympatický
dojem zanechal Jiří Veselý na
svém premiérovém turnaji série
Masters. V Indian Wells nejenže
postoupil až do třetího kola, ale
v něm pořádně potrápil Brita
Andyho Murrayho. Se šestým
hráčem světa prohrál až ve třech
setech. Kromě toho v Kalifornii dokázal porazit Nizozemce
Sijslinga (55. na žebříčku ATP)
i Španěla Andújara (35. ATP).
„Jirka odehrál s Murraym vyrovnaný zápas a to je pozitivní. Místy byl dokonce lepší. Rozhodly
zkušenosti,“ ocenil výkon svého
svěřence trenér Jaroslav Navrátil, který je současně nehrajícím
kapitánem daviscupového týmu

V rámci slavnostního vyhlášení
pak bude z hlasujících vylosován
výherce, který od cestovní kanceláře Hellas-nejen Řecko s.r.o.
obdrží atraktivní cenu v podobě
zájezdu. Proto ještě jednou upozorňujeme, že uzávěrka hlasování
do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2013 je 28. března.
Další nové informace najdete
v příštím čísle Večerníku, do něhož vám zprostředkujeme i rozhovor s Pavlem Smetanou.

Sportovec města Prostějov - anketní lístek



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
s tím, že nyní je nejdůležitější





Prostějov/red - Jak jsme informovali již v předešlém
čísle, také letos Statutární
město Prostějov vyhlásí své
nejlepší sportovce, sportovkyně, trenéry, funkcionáře
i rozhodčí. Tentokrát se tak
stane první dubnový pátek,
a to opět na tradičním místě
Hotelu Tennis Club v Prostějově. A Večerník, jakožto hlavní mediální partner,
u toho nebude chybět!
Tato anketa Sportovec města
Prostějov má již desetiletou
tradici. Komise pro mládež
a tělovýchovu při městské
Radě společně s marketingovou agenturou TK PLUS
tak v těchto dnech už finišují
s přípravami na jubilejní ročník, v rámci kterého budou
oceněni jednotlivci i kolektivy
za výsledky a výkony v uplynulém roce 2013.
„Naše komise v současném
složení připravuje celou anketu
včetně slavnostního vyhlášení
počtvrté a snad mohu říct, že
minulé tři ročníky jsme zvládli
velice dobře. Příznivé reference potvrdily, že jsme navázali
na vysokou úroveň z předchozích let. Totéž bychom rádi
dokázali i letos,“ zopakoval
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu Pavel Smetana.
Anketa bude mít i ve svém
desátém pokračování znovu
deset kategorií: Sportovec
roku, Talent roku, Tým roku,
Mládežnický 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.
Oceněné včetně jejich pořadí
v desíti kategoriích určí svým
výběrem a hlasováním členové komise společně s novináři, pouze v případě Sportovní
hvězdy prostějovských médií
vzejdou výsledky z hlasování
čtenářů periodik vycházejících
v našem regionu.



prolomit její servis, ale pokaždé k
tomu kousek chyběl,“ posteskla
si Kvitová, která v utkání třikrát
ztratila svůj servis. Na cestě do
čtvrtého kola ale předvedla několik kvalitních výkonů. Třeba
Rusku Kuzněcovovou v duelu
o postup do osmifinále porazila
6:3, 2:6, 6:0. „Sezona je dlouhá.
Věřím, že v se v jejím průběhu
budu zlepšovat,“ uvedla Kvitová.
Jediné utkání odehrál na turnaji
Tomáš Berdych. V něm prohrál s
Robertem Bautistou Agutem ze
Španělska 6:4, 2:6, 4:6. „Na co
jsem sáhl, to bylo špatně. Soupeř
lépe zvládal těžké situace a já
jsem odehrál jednoznačně svůj

nehorší zápas roku,“ řekl nejlepší český tenista.
Ve třetím dějství pak skončila
cesta Lucie Šafářové. Utkání
proti Rumunce Halepové sice
dotáhla do třetího setu, z postupu
se po výsledku 6:2, 4:6, 6:4 přesto
radovala šestá nasazená tenistka
turnaje. „Rozhodovaly koncovky
setů, které se mi nepovedly,“ přiznala Šafářová.
Ve stejné fázi se s prestižním podnikem rozloučila také Karolína
Plíšková. Nestačila na světovou
dvojku Li Na z Číny. Česká
tenistka ale neudělala žádnou
ostudu, když s velkou favoritkou
prohrála 3:6, 4:6.

Zlatá tretra hlásí první hvězdy, potvrzeni
jsou Bolt, Fraserová-Pryceová i Lavillenie
Prostějov/jim - Prvním Maslákovým závodem v letošní
venkovní sezoně bude v pátek
9. května Diamantová liga
v katarské Dauhá, o zhruba šest
týdnů později se představí i na
nejlepším domácím mítinku
Zlatá tretra. A ve hře je i jeho
duel s Usainem Boltem, pokud
se slavný Jamajčan rozhodne
v úterý 17. června pro dvousetmetrovou trať.
„Pavel se v hale výrazně zlepšil na
20,52 sekundy, což je jeho úroveň
z loňského léta. V létě by tedy jeho
dvoustovka mohla jít výrazně
dolů a jeho zlepšení může vést až
k fantastickému českému rekordu
na 200 metrů. Bylo by škoda
toho nevyužít,“ těší se na parádní
představení sportovní manažer
mítinku Alfons Juck.
V ohrožení by tak mimo jiné
mohl být i rekord Zlaté tretry,

ten má momentálně hodnotu
19,83 sekundy. Světový rekord
je ještě o jednapadesát setin lepší.
„Uděláme vše pro to, aby to byl
krásný závod. Bolta zaplatím, ale
Ali (Alfons Juck – pozn. autora) je
ten, co se to s tím pokusí domluvit,
aby si Pavel s ním dal disciplínu.
Nevím, zda ti, Pavle, budu fandit, abys ho porazil,“ usmíval se
Černošek, jenž tak věří, že dojde
na souboj nejlepšího českého
a světového běžce současnosti.
V praxi to znamená, že i Pavel
Maslák dostane privilegium vybrat si trať, na níž bude závodit.
A tedy zda dá přednost své
čtyřstovce nebo poloviční distanci.
„Těším se teď na Zlatou tretru ještě
víc. Běžet s Usainem dvoustovku
by bylo super a těším se, že to
vyjde,“ přeje si novopečený halový
mistr světa nevšední zážitek.
Pro českého běžce je nicméně prioritou stále čtyřstovka a poloviční
trať bere jako doplňkovou disciplínu, vrcholem letošního roku
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IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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pro něj bude venkovní evropský
šampionát ve švýcarském Curychu, kde chce obhájit svůj titul z
roku 2012. V příští halové sezoně
pak chce zaútočit i na evropský
rekord, jenž časem 45,05 sekundy
drží Němec Thomas Schönlebe.
„Teoreticky by se to mohlo
podařit. Budu se o to pokoušet
a doufám, že se mi to povede.
Mým cílem je jednou zaběhnout
v hale pod pětačtyřicet sekund,“
přeje si Pavel Maslák, jehož osobní a současně národní rekord
má nyní v hale hodnotu 45,24
sekundy. Venku je to ještě o čtyři
desetiny lepší.
V právě skončené halové sezoně
navíc Maslák ani jednou nepoznal
přemožitele a mimo národních
časů zlepšil také evropské rekordy
na 300 a 500 metrů. „Pavlova
halová sezona byla výjimečná.
Podle bodovacích tabulek byl jeho
čas na 400 metrů 45,24 sekundy
nejlepším výkonem Evropana na
celém šampionátu. Má to vyšší

hodnotu i než 238 centimetrů
ruského výškaře Uchova,“ upozornil na velice cenný finálový čas
svého svěřence Juck.
Organizátoři Zlaté tretry také potvrdili, že třiapadesátého ročníku
se kromě Bolta zúčastní i další
dvě esa světové atletiky. Jsou to
dvojnásobná olympijská vítězka
a mnohonásobná mistryně světa
Shelly-Ann Fraserová-Pryceová
z Jamajky a francouzský tyčkař
Renaud Lavillenie, jenž nedávno
skokem přes 616 centimetrů
překonal letitý halový světový
rekord Sergeje Bubky.
„Je o něj téměř takový boj jako
o Bolta. I samotný Sergej Bubka
se těší, že jeho rekordy jdou
do zapomnění. Pokusíme se
o nejlepší výkon na území České
republiky, který je zatím 603
centimetrů, což byl ve své době
světový rekord. Diváci se mají na
co těšit,“ představil první hvězdy
sportovní manažer mítinku Alfons
Juck.

Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

vraťte se na stranu 12

Fotbal

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

Exkluzivní rozhovor Večerníku s pilířem lajny, a to ať už v záloze či obraně

MARTIN HIRSCH: „Máme nový herní systém, ale začít musí každý sám u sebe!“

Prostějov - Po závěrečném přípravném utkání proti
Přerovu si Večerník pozval k redakčnímu mikrofonu
Martina Hirsche, aby s ním probral právě uplynulou
zimní přípravu i vyhlídky na jarní sezónu. Sympatický
a nesmírně skromný záložník, 1.SK Prostějov, zabydlující se poslední dobou na místě krajního obránce,
neskrýval víru ve kvalitu týmu, přestože výsledky ani
hra v přátelských utkáních nebyla určitě optimální.
Zdůraznil pak to, co je základem „srdíčka“ každého
mužstva - stoprocentní výkon jednotlivce odevzdaný
ve prospěch kolektivního výsledku....
Tomáš Kaláb
Martine, jak byste hodnotil zimní přípravu?
„Zimních příprav jsem už absolvoval hodně a myslím, že tahle
se ve svých parametrech nijak
nevymykala těm ostatním. Natrénovali jsme toho hodně, bohužel
nás přibrzdila zranění a marodka,
které poznamenaly nejen sestavy
přátelských utkání, ale i atmosféru
v kabině. Ani výsledky, ani předvedené výkony nebyly takové, jak
bychom jistě všichni chtěli. Tím se
celkový dojem ze zimní přípravy
trochu pokazil.“
Jaké dojmy jste si odvezl
ze soustředění v Ústí nad
Orlicí?
„Z hlediska zázemí to byl naprosto
perfektní kemp. Ubytování, jídlo,
prostředí pro regeneraci i tréninky,

to vše splňovalo všechna kritéria
tak,, že nám nic nechybělo.“
Je ale pravdou, že výsledková bilance v podobě
čtyř vítězství a pěti porážek nevypadá zrovna optimisticky...
„Přestože tato statistika není
zrovna příznivá, tyhle výsledky
nemůžeme nějak přeceňovat.
V přípravných utkáních jde primárně o předvedený herní projev
a přenesení natrénovaných situací
do zápasové praxe, což je zásadní
rozdíl s mistrovskými duely, kde
herní projev ustupuje konečnému výsledku. Je na tom všem ale
potřeba ještě zapracovat, protože
jak my hráči, tak trenéři cítí, že to
stále není ono. Máme na to týden...
(úsměv)“
(
Oproti podzimní části jste
změnili herní systém. Jak
jste se s proměnou už sžili?
„Ano, praktikujeme nový herní

systém, úplně odlišný od toho
předchozího. Pro diváky nesporně atraktivnější, ale je potřeba dát
tomu ještě trochu času, abychom
ho zažili a zautomatizovali. Důležitá je každopádně psychika, aby
každý začal sám u sebe a makal na
sto procent, nemůžeme se spoléhat
na dobrý herní systém, pokud na
hřišti nenecháme všechno.“
Na co se tedy může fanoušek „eskáčka“ na
jaře těšit?
„Určitě se může těšit na kvalitní
fotbal, protože já věřím, že na to
tým máme. I když se nám teď
příliš nedaří, dáme se po přípravě
dohromady a příští týden proti
Kroměříži bude úplně jiná atmosféra. Doufám, že fanoušci přijdou
v hojném počtu, počasí by nám
mělo také přát. Zimní příprava je
dost dlouhá, ´přáteláků´ hodně,
takže na start sezóny se všichni
těšíme!“
O jaké umístění budete
usilovat v konečné tabulce?
„To je jednoduché - jsme pátí a určitě nechceme padat níž...(úsměv)“
V sestavě jste střídal
posty krajního beka a záložníka, jak se na nich cítíte?
„Zpočátku jsem se toho trochu bál,
protože krajního beka jsem nehrál
už dlouho. Na druhou stranu i na
postu krajního záložníka jsem se
musel věnovat defenzivním úko-

Turnaj dorostu vyvrcholí finálovým kláním

Prostějov/jim – Již o tomto víkendu se na prostějovské umělé
trávě Za Místním nádražím
rozhodne o tom, kdo se stane
vítězem turnaje staršího dorostu
pořádaného Okresním fotbalovým svazem (OFS) Prostějov.
Nejlepší čtyři týmy základní části se totiž střetnou již
o týden dříve, místo neděle 30.
března hned v neděli 23. března.
Následující sobotu se pak na stejném místě utká zbylá čtveřice
účastníků o páté až osmé místo.
Bitvu o prvenství začne o tři
čtvrtě na dvě semifinálové utkání
mezi vítězem základní skupiny

„A“ Určicemi a druhým z „béčka“
Smržicemi, o pětačtyřicet minut
později na plac nastoupí první tým
skupiny „B“ Protivanov a druhý
z „áčka“ 1.SK Prostějov. Poté
přijde na řadu utkání o bronz a od
čtyř odpoledne i finálové střetnutí.
Bohdalice, Pivín, Kostelec na
Hané a Plumlov se v základních
skupinách umístily na třetích
a čtvrtých místech a malé finále
přijde na řadu netradičně až
o týden později, přesně v sobotu
29. března od třinácti do šestnácti
hodin. Všechny zápasy se odehrají na dvakrát dvacet minut
hrubého času a odřídí je rozhodčí

delegovaní OFS Prostějov. Pokud
bude na konci utkání platit nerozhodný stav, okamžitě následují
pokutové kopy.

Nadstavbová část turnaje:
Skupina o první až čtvrté místo,
neděle 23. března, UT Prostějov:
13.45: Určice - Smržice, 14.30:
Protivanov - 1.SK Prostějov, 15.15:
o třetí místo, 16.00: finále. 16.45:
slavnostní vyhlášení výsledků.
Skupina o páté až osmé místo,
sobota 29. března, UT Prostějov:
13.00: Bohdalice - Pivín, 13.45:
Kostelec na Hané - Plumlov, 14.30:
o sedmé místo, 15.15: o páté místo.

Konice, Klenovice ani Mostkovice nevyhrály

Prostějovsko/jim – Pro týmy
z divize a krajského přeboru byl
uplynulý víkend časem pro generálku, celky z nižších soutěží mají
zpravidla ještě dva týdny čas.
Papírovým favoritům se příliš
nevedlo, v dešti a větru prohrál
Hvozd s Přemyslovicemi, ale
vyzrál na Konici, „devatenáctka“ 1.SK Prostějov remizovala
s Klenovicemi. Některé plánované zápasy se pak kvůli špatnému
počasí neodehrály vůbec. Například Lipová měla změřit síly
s Kotvrdovicemi, ale utká se až
v úterý s Kralicemi, Čechovice
pak zrušily svůj přátelák s 1.HFK
Olomouc „B“ a vyzvou až v neděli
od 16 hodin Olšany u Prostějova.

komý, T. Cetkovský, Liška – Pytela,
Šlézar, Hatle, Smékal – Borovský,
Klimeš. Střídali: R. Cetkovský,
Odložil. Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení Petra Navrátila:
„Před zápasem jsem klukům říkal,
že se nebudu dívat na výsledek,
a že důležité pro mě je jen, aby se
ukázali herně. Můžu být spokojen,
vyšperkovává se to a už to bude jen
lepší a lepší. Mladí kluci byli běhaví,
stačili jsme jim ale fyzicky, dobře
jsme se pohybovali a přehrávali
jsme je, kromě dvou branek jsme
dvakrát trefili i břevno. Mám z toho
příjemné pocity, stále je to ale jen
příprava. Máme před sebou ještě tři
týdny, už se budeme připravovat na
trávě a zaměříme se na standardky
a zdokonalování rychlých protiúSokol Konice – FC Hvozd
toků, kdy se i obránci zapojují do
3:5 (3:2)
útočné fáze. Teď o víkendu máme
v Olomouci Bělkovice, v sobotu
Branky: Antl 2, Václavek - J. Ván- 29. března pak v generálce doma
ský, V. Bílý, Dutszak, Hrda, M. Mu- přivítáme Tovačov.“
zikant. Sestava Konice: Mühlhauser - Václavek, P. Sedláček, Burget, TJ FC Kostelec na Hané – SK
Jurník - M. Drešr, Kořenovský,
Jesenec 2:1 (2:0)
Vogl, Olejníček - Antl, Kováč. Střídal: O. Procházka. Trenéři: Roman Branky: Začal, Móri – Továrek.
Jedlička a Radek Řehák. Sestava Sestava Kostelce na Hané: J.
Hvozdu: Koutný - Konečný, Vy- Rozsíval – Synek, J. Walter, Začal,
roubal, M. Muzikant, O. Procházka Baláš – Chytil, Móri, Grepl (46. T.
- V. Bílý, Vydržel, Bosák, Hrda - P. Menšík), Vyhlídal – Konečný (46.
Grulich, Beňa. Střídali: J. Vánský, Hon), Vařeka. Trenér: Petr Walter.
J. Poles. Trenér: Karel Procházka.
Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Hodnocení Radka Řeháka:
Burian, Továrek, Žouželka – L.
„Chybělo nám hodně hráčů, kvůli Burget, P. Tichý ml., Čížek, Zajíček
zranění jsem nemohl hrát já, Růžič- – J. Tichý, Z. Tichý. Trenér: Petr
ka ani Filip Drešr, kvůli práci Rec Tichý starší.
a Rus, kvůli studiu Tomáš Sedláček. Hodnocení Petra Waltera:
Soupeř nebudil u našich hráčů tako- „Zase se naplno projevila naše nejvý respekt a hrál se hodně otevřený větší slabina, kterou je proměňování
fotbal, dvakrát jsme dostali zbytečný šancí. Do patnácté minuty jsme si
gól přímo z rohu. Hráli jsme až moc vytvořili čtyři tutovky a měli jsme
bezstarostně, ale zpočátku jsme po rozhodnout, jenže i ty nejvyloženější
pěkných střelách vedli, hosté ovšem situace jsme nedali a museli jsme si
vždy odpověděli. Dorostenci jsou pomoci dvěma standardkami. Nejpoctiví a mají chuť hrát, nicméně prve se Začal trefil hlavou, poté Móri
doufám, že pro soutěž budeme z voleje. To stejné se opakovalo i ve
kompletní.“
druhém poločase, opět jsme šance
Hodnocení Karla Procházky:
nedali a soupeři se z trestňáku podaři„Soupeř byl běhavý, agresivní lo snížit, takže jsme se i trochu obávaa zvyklý hrát na umělé trávě. li o výsledek. Herně to nebylo špatné,
Asi do pětapadesáté minuty nás ale proměňování šancí je prostě katapřehrávali, pak mi ale přišlo, že strofa. Máme problém trefit se z mafyzicky odpadli a v závěru jsme lého vápna do prázdné brány, hráči to
dokázali výsledek otočit.“
řeší zbrkle a pak to létá všude. Stále
tak je na čem pracovat.“
TJ Sokol Klenovice na Hané – Hodnocení Petra Tichého:
1.SK Prostějov U19 2:2 (1:2)
„Utkání splnilo svůj účel a byl jsem
příjemně překvapen. Ještě v pátek
Branky Klenovic: Pytela 2. Sesta- večer jsme nabírali fyzičku a pova Klenovic: Polák – Všianský, La- prvé od podzimu jsme byli na trá-

vě, přesto se mi herní činnost líbila.
Rozehrávka zezadu byla vynikající,
jen vepředu nám to trošku hořelo.
Prvních dvacet minut byl Kostelec
lepší a mohl vést i 3:1, postupně se
to ale vyrovnalo a nakonec jsme
i ze standardní situace zaslouženě
vyrovnali. Dalším naším soupeřem
budev sobotu na umělé trávě v Konici ‚devatenáctka‘ Čechovic.“

TJ Sokol Mostkovice – TJ
Sokol Velký Týnec 1:1 (0:1)
Branka Mostkovic: Milar. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička,
P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek –
Šlambor, Hanák, Musil, Kapounek
– J. Kamenov ml., Prokop. Střídali: Karafiát, Dadák, Pospíšil, Lexa,
Chmelař. Trenér: Jiří Kamenov
starší.
Hodnocení Jiřího Kamenova:
„Byli jsme prakticky komplet
a mohl jsem točit se sestavou, je
ale velká škoda, že foukal tak silný
vítr. Umělá tráva v Holici byla celkem dobrá, ale je to tam velmi otevřené, takže všechny vysoké míče
vítr bral a stejně tak v rohových
kopech nám soupeři museli držet
míč i praporek, abychom mohli
rozehrát. Snažili jsme se diktovat
tempo hry a dostávali jsme se do
šancí, je to ale o sehranosti, na níž
máme ještě tři týdny. Do té doby
můžeme chyby odstranit. V sobotu hned od osmi ráno hrajeme proti
Hornímu Štěpánovu na umělce v
Boskovicích, v generálce se o týden později utkáme s Hvozdem.“

„Tak řekl bych, že poněkud rozpačitá...
Každý vidí, že s takovým přístupem
jako proti Přerovu hrát s Kroměříží
nemůžeme. Všichni jsme v tomto zajedno,
vytkli jsme si chyby, což považuji za dost
důležité, komunikace je základ úspěchu.“
Opora prostějovského „eskáčka“ Martin Hirsch
o atmosféře v kabině těsně před rozjezdem sezóny
lům, takže to zas tak zásadní změna nebyla. Sice se už nedostávám
tolik dopředu, kde se cítím o hodně
lépe, ale to je pochopitelné. Přestože jsem toho od vápna k vápnu
naběhal hodně, teď z obrany to
je pěkná dálka a celý zápas takhle
uběhat nejde. Na beku je potřeba
rozvrhnout dobře síly, takže útočení už tolik není.“

Přesto jste se dvěma góly
druhým nejlepším střelcem zimní přípravy...
„A tak to byly takové góly - nególy... (smích) Zase bych to nijak
nepřeceňoval, důležité budou
góly v ´mistrákách´ a tam platí,
že ať je už dá kdokoli, je to jedno.
Každý hraje pro tým a důležitý je
výsledek.“

Foto: archiv Večerníku
Na který zápas jarní části MSFL se nejvíc těšíte
a proč?
„Určitě na Holici už ve druhém
jarním kole, protože jim máme
co vracet. Ta porážka byla příliš
krutá a řekl bych nezasloužená,
soupeři tam spadlo téměř všechno. Tento výsledek nás dostal na
podzim hodně dolů. Bude to ur-

čitě kvalitní zápas, stejně jako ten
nejbližší
proti Kroměříži, která
nnejb
bude
bbud taky trochu jiná, než ta, proti
níž jjsme hráli.“
A kdo bude podle vás
nejtěžší soupeř?
„Bezesporu
Opava, která má
„Be
asi největší kvalitu. Na druhou
stranu
stra jsme doma prokázali, že
se s ní hrát dá, takže i na jejich
hřišti
hřiš máme šanci na dobrý výsledek.
sled Vidíme to od první ligy až
po krajské přebory, že papírové
předpoklady
často neplatí, takže
před
je potřeba
se plně soustředit na
p
každý
kaž ý zápas.“
Závěrem snad jen, jaká
momentálně panuje nálada v kabině?
„Tak řekl bych, že poněkud rozpačitá... Každý vidí, že s takovým
přístupem hrát s Kroměříží nemůžeme. Všichni jsme v tomto
zajedno, vytkli jsme si chyby,
což považuji za dost důležité,
komunikace je základ týmového
úspěchu.“

Jak se změnily poměry v kabinách soupeřů?
Posilovala především Opava, „béčko“ Sigmy povede Mucha

Fanoušci špičkového fotbalu
na Moravě a ve Slezsku se po
dlouhé pauze konečně dočkali.
Jelikož počasí je letos příznivější
než loni, program druhé poloviny třetiligové soutěže nebude
muset být odložen. Start jarní
část MSFL 2013/2014 tak vypukne přesně podle harmonogramu o nadcházejícím víkendu
22. a 23. dubna.
Po odehraných šestnácti podzimních kolech je v čele s dvoubodovým náskokem rezerva olomoucké Sigmy. Na její lavičce
došlo přes zimní pauzu ke změně,
přičemž premiéra v roli hlavního trenéra čeká prostějovského
rodáka Josefa Muchu! Ten na
podzim působil coby asistent
u prvoligového „áčka“. „Budeme
navazovat na podzimní práci Radima Kučery, lépe ostatně skončit
ani nemůžeme... (úsměv) Ale samozřejmě budeme chtít také vyhrávat, i když spousta hráčů odešla
a mužstvo se hodně omladilo. Třetí
liga bude pro hráče, kteří přišli
z dorostu, odpovídající soutěž
a uvidíme, jak si s tím poradí,“

poznamenal před prvním „mistrákem“ Mucha. Ten nemůže počítat
s řadou hráčů úspěšného kádru.
Svozil se posunul do „A“-mužstva, obránci Vavřík a Můčka přešli do Opavy, záložník Nešický zamířil do druholigového Táborska,
Hlavica posílil sousední 1.HFK
a Langer Uničov. Náhradou mají
být převážně kmenoví dorostenci,
ale také z „áčka“ vyřazený Schulmeister či Ševčík, který se vrátil
z hostování v Nitře. Z odehraných
sedmi přípravných zápasů prohrála Sigma „B“ pouze jediné utkání
s druholigovým Frýdkem-Místkem.
Po podzimu druhá v pořadí Opava
sehrála první přípravné utkání už
v prosinci v Karviné, celková zimní
bilance hlavního aspiranta na postup je 8 - 2 - 3. Tým SFC v průběhu
zimní přestávky dosti výrazně posílil. „Máme tady dva nové obránce
Můčku a Vavříka ze Sigmy, ze Zlína jsme získali zkušeného špílmachra Polácha, po půl roce se vrací
důrazný forvard Mrázek a smlouvu
si vybojoval také Schneider, který
teď působil v Rakouskku,“ prozradil opavský kouč Jan Baránek s tím,

že klub dále nepočítá s útočníky
Lokšou, Krčmaříkem a záložníkem
Fickem. Opavské mužstvo opustila
také letní posila Miroslav Keresteš.
Ten odešel do prvoligové Zbrojovky Brno.
S tímtéž dvoubodovým odstupem
jako Opava doplňuje vedoucí trojici nováček z Třebíče. Vstup do sezóny sice neměl nejlepší, také kvůli porážce v Prostějově, pak však
chytil vítr do plachet a výsledkem
je velmi slušné umístění. V zimní
přípravě se týmu už tolik nedařilo,
když z devíti utkání vyhrál horácký
klub pouze jediné. To však nemusí
o skutečné formě příliš vypovídat...
Příliš dobrou zimní bilancí se nemůže pochlubit ani Sulko Zábřeh na
Moravě, které má na kontě dvě vítězství, jednu remízua pět porážek.
V olomouckém 1.HFK zůstala jejich největší hvězda Marek Heinz.
Ten sice chtěl přestoupit do zahraničí, ale vzhledem k tomu, že hrál
v jedné sezóně za dvě mužstva,
musí jaro dohrát v Holici. „Je to
moje chyba, tyto administrativní
důsledky jsem si neuvědomil,“
komentoval zkřížené plány zku-

šený fotbalista, který sezónu začal
v prvoligovém Znojmě. Naopak
ztrátu hlásí mezi třemi tyčemi,
neboť dosavadní jednička Vojtěch Šrom zamířil do Baníku
Ostrava. V kádru zůstávají oba
odchovanci regionální kopané
z Prostějovska, Petr Štěpánek
a Libor Žondra.
U sousedů v Hulíně je patrný
rozdíl v sestavě oproti podzimnímu týmu především na pozicích
v útoku. Kariéru totiž ukončil Ševela a na jarní část sezóny ji z osobních a studijních důvodů přerušil
také útočník Rokos a Kopečný se
pak zapojil do přípravy v mateřském Zlíně. Je proto zřejmé, že
právě na těchto pozicích představí
Spartak nové tváře.
Poměrně razantní změny nastaly
také v Hlučíně, a to nejen ve vedení
klubu. V sestavě se objevil útočník
Pezzotti z 1.HFK Olomouc a brankář Hlaváček z Mikulovic. Naopak
v mikulovickém dresu se v jarní
části představí prostějovským příznivcům dobře známý Tomáš Kazár, který v zimě ukončil hostování
v „eskáčku“.

V generálce na MSFL porazil 1.SK Prostějov divizní Přerov
1.SK Prostějov
1.FC Viktorie Přerov

2:1
(1:0)
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Branky: 13. Jirouš, 73. Zelenka - 69. Václavíček. Rozhodčí:
Peřina. Diváků: 250

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš (46. Kofroň) - Hirsch (72. Petržela), Zatloukal, Pavlík, Krejčíř (60. Rus) - Mazouch (60. Pančochář), Soušek, Zelenka (79. Šteigl), Krč - Machálek (60. Fládr), Jirouš. Trenér: František Jura

Prostějov/tok - V sobotu odpoodpo čil virózu.
virózu V útočné vozbě se vedle
A není tam... Před brankami hanáckých rivalů Prostějova a Přeledne, přesně týden před vý- Jirouše postavil Machálek.
rova bylo v sobotu odpoledne častokrát rušno. na vše bedlivě dokopem prvního mistrovského Prostějovští mohli vést už po nehlížel hlavní rozhodčí Pavel Peřina.
Foto: Tomáš Kaláb
utkání jarní části MSFL proti celých třech minutách utkání, kteKroměříži, přivítalo prostějov- ré zkušeně vedl jako hlavní sudí
ské „eskáčko“ na svém hřišti Pavel Peřina. Jirouš, ani po něm
areálu SCM Za místním nádra- Krč, však nepropasírovali míč za
žím divizní Přerov. Přestože kva- záda přerovského gólmana Švédy.
František JURA - 1.SK Prostějov
litativní rozdíl mezi oběma týmy O necelých deset minut později
byl zřetelný, z pohledu domácích vyslal Hirsch do slibné pozice Ma- „V první čtvrthodině jsme měli dát aspoň dvě tři branky, protože vyložené
se urodilo jen těsné vítězství chálka, ten však zprava z ostrého šance z malého vápna jsme si vypracovali. Zápas by pak určitě vypadal
v poměru 2:1. Góly domácích úhlu pouze vyprášil Švédovy ru- jinak. O přestávce jsme probrali několik věcí, jeden z evidentních faktů
zaznamenali dva exsparťané kavice. Z následného rohového byl, že soupeř se přes svou nespornou kvalitu bál hrát, ale my jsme toho
- v prvním poločase zimní posila kopu konečně uhodilo, když se vůbec nevyužili. Měli jsme málo pohybu, hráči se nenabízeli, neotáčeli
Jirouš, ve druhém špílmachr Ze- Jirouš opřel do voleje a balón jsme hru, prostě první poločas nebyl podle našich představ. Ve druhém
lenka. Další velké šance Jirouše, obloukem zapadl ke vzdáleněj- poločase jsme měli větší převahu, v závěru jsme opět nevyužili vyloženou
Krče, Machálka či Fládra zůsta- ší tyči přerovské svatyně - 1:0. šanci. Vyhráli jsme, ale do spokojenosti máme ještě daleko... Musím opět
ly ovšem nevyužity. A tak tuto V 18. minutě potáhl pěkně míč po pochválit střídající dorostence, Petržela i Šteigl určitě mají na to, aby se
sobotu 22. března od 15.00 hodin levé straně opět Jirouš, nabídl míč během jara objevili v sestavě mistrovských zápasů.“
už půjde do tuhého...
na dorážku před bránu, Machálek
l l ddomácí
á í zpět
ě do
d vedení
d í - 22:1.
1
b l V 68.
68 minitě
i i ě se zkušeně
k š ě uvoll poslal
Trenér a GSM třetiligového vý- na něj ovšem nedosáhl. Po půlho- balo.
běru 1.SK Prostějov František dině hry vyslal Zelenka originálním nil na hranici velkého vápna Fládr, Deset minut před koncem měl góJura měl pro sobotní generálku způsobem do „ulice“ Machálka, jeho střela ale mířila těsně vedle lovou pojistku na kopačce Jirouš,
konečně k dispozici většinu hráčů. ten byl bohužel v ofsajdové pozi- levé tyče Švédovy branky. Praktic- jemuž skvěle narazil míč Petržela,
V civilu zůstal pouze Pavel Hloch, ci. Těsně před přestávkou se vy- ky z protiútoku se ale zjevil zčista- nechal ovšem pouze vyniknout
TJ Sokol Přemyslovice – FC
u něhož léčba zraněných třísel pří- znamenal Bureš, který bravurně jasna před Kofroněm Václavíček brankáře Švédu.
Hvozd 5:1 (4:0)
liš nepokročila. Na pozici stopera zneškodnil sice ojedinělý, ale o to a srovnal skóre. Stav 1:1 ovšem Generálka se výsledkově tedy vytrval pouze čtyři minuty. Na hranici dařila, proti Kroměříži to ale bude
se tedy opět představil Zatloukal, nebezpečnější brejk hostí.
Branka Hvozdu: T. Vánský. Se- do zálohy byl už připraven Zelen- Ve druhé půli se tradičně dostali na šestnáctky se dostal k odraženému chtít větší nasazení a pověstný
stava Hvozdu: Eichler – Konečný, ka stejně jako Soušek, který dolé- hřiště mladíci a hru to opět rozhý- balónu Zelenka a utěšenou střelou „hlad“ po vítězství.
Vyroubal, M. Muzikant, O. Procházka – V. Bílý, Vydržel, Bosák,
Hrda – P. Grulich, Beňa. Střídali:
P. Muzikant, D. Grulich, J. Bílý,
Flašár, Koutný, T. Vánský.Trenér: Prostějov - Utkání ve Vyškově se
rozhovor to ale stačilo - pozn. aut.). Popravdě
Tomáš Kaláb
Karel Procházka.
jsem dnes bojoval víc sám se sebou, než se
Lukáš Zelenka účastnil pouze coby
Lukáši, střeleckým prachem zrovna soupeřem,
Hodnocení Karla Procházky:
a byl jsem rád, když jsem střídal.“
p
divák,
neboť
si
z
předchozího
tréninku
neplýtváte, ale když už se zadaří, stojí to
„Propadli jsme v úvodu a brzy
Jak hodnotíte připravenost před sezóza to...
jsme dostali čtyři góly, ve dru- odnesl oteklý kotník díky přílišné razanci
nou?
hém poločase to už bylo lepší. Je nejmenovaného spoluhráče. Přestože „Tenhle gól musím připsat na vrub zraněnému „Zrovna teď po zápase máme sezení s kluky, kde
to ale teprve příprava a protočil objem kotníku nevzbuzoval do budouc- kotníku! Kdyby totiž bylo všechno v pořádku, si doufám některé věci probereme, protože každý
jsem všechny hráče, někteří na- na mnoho optimismu, uplynulou sobo- opřel bych se do balónu mnohem razantněji, a vidí, že to stále není ono. Není třeba možné, když
víc hráli na nezvyklých postech. tu byl na domácím trávníku trenérovi kdoví kde by skončil...(úsměv) Takhle to bylo jsem před vyrovnávacím gólem ztratil míč na
ppřesně na jeho doplachtění na správné místo.“
Zkoušíme několik nových tváří
soupeřově polovině, aby se protihráč dostal tak
Kotník je tedy už v pořádku?
a dva bych chtěl přivést, máme na k dispozici. A to se ukázalo jako zásadsnadno do šance, za mnou má být ještě tak pět
„No hlavně se po kotníku objevilo nějaké hráčů. Proti Kroměříži musíme předvést mnoto ale ještě dva týdny a zatím není ní, protože právě kopačka někdejšího
lídra pražské Sparty vsítila vítězný gól! nachlazení, takže teď skoro nemluvím (na tento hem lepší výkon.“
rozhodnuto.“

Lukáš Zelenka: „Zraněný kotník mi pomohl dát gól...“
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ˇ
JARNÍ CÁST
STARTUJE
ˇ O TOMTO VÍKENDU
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA SE ROZJEDE UZ
O nadcházejícím víkendu začíná jarní část sezóny 2013/2014
Moravskoslezské fotbalové ligy, v níž působí i nejsilnější klub regionu, tým
1.SK Prostějov. Pro čtenáře Večerníku jsme tak těsně před prvním hvizdem
rozhodčích připravili kompletní informační servis týkající se této třetí nejvyšší
tuzemské soutěže.
Na půldruhé straně dnešního vydání vám přinášíme jednak shrnutí zimní
přípravy 1.SK Prostějov, kompletní soupisku „A“-mužstva včetně zimních změn v hráčském kádru, rozlosování jarní části MSFL, přehled přípravných zápasů
„eskáčka“, sondu do kabin soupeřů a v neposlední řadě dva obsáhlejší rozhovory s generálním manažerem a trenérem Mgr. Františkem Jurou i záložníkem Martinem Hirschem.
Dočtete se v nich nejen o průběhu nelehké zimní přípravy, ale také o tom, jak chce klub zvýšit
atraktivitu domácích zápasů.
Po podzimní části je výchozí pozice prostějovského klubu jasná - páté místo bylo hodnoceno
jako těsné splnění výkonnostního plánu. Je tedy zřejmé, že rezervy žádné nejsou, pohyb ve
středu tabulky by jistě nebyl už žádoucí. Vzhledem k opakovaně deklarovanému nezájmu
o postup do Fotbalové národní ligy, jakožto hrané v současné podobě, lze předpokládat
snahu týmu uhájit svoje postavení na špici tabulky ve společnosti Opavy, rezerv Sigmy
a Slovácka či olomouckého 1.HFK. Do jaké míry se to výběru Františka Jury podaří, budeme
na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který nadále zůstává hlavním mediálním
partnerem klubu, společně sledovat....
Stranu připravili: Tomáš Kaláb a Petr Kozák

Jarní sezónu zahájí „eskáčko“ proti Kroměříži

Relativně milosrdný mají los
mají prostějovští fotbalisté, kteří
v prvním jarním kole MSFL přivítají na domácím trávníku areálu SCM Za Místním nádražím
předposlední Kroměříž. Zdálo by
se, že nic nebrání plynulému přechodu ze zimní přípravy do plné
mistrovské zátěže, jak ale dobře
víme, papírové předpoklady jsou
mnohdy velmi ošidné...
Ostatně o tom „eskáčko“ mohlo
přesvědčit v úvodu tohoto ročníku, když si z půdy tehdy poslední
Kroměříže přivezlo pouhý bod.
„Vyrovnávací gól jsme soupeři darovali,“ konstatoval po utkání prostějovský lodivod Jura, když předtím

pochválil Pančocháře za ukázkové
zakončení vydařené akce.
Na soupeřově „dvorku“ se přes
zimu leccos změnilo. Počátkem
roku nastoupil na pozici ředitele
Bohumil Páník, který o měsíc
později převzal od Romana Sklenáře i samotné trénování „A“-týmu. Ambice tohoto fotbalového
odborníka nejsou malé. Podle
prosakujících zpráv chce nejpozději do pěti let chce vybudovat
z Kroměříže silný regionální klub
s potenciálem na druhou ligu!
To dokazuje i skutečnost, že žádná
z podzimních opor Hanáckou SláPosila v akci. Na schopnosti forvarda Martina Jirouše (na snímku
vii přes zimu neopustila. V sestavě
přebírá míč), který má notné prvoligové zkušenosti, bude tým 1.SK
pro sobotní zápas v Prostějově
Prostějov hodně spoléhat.
Foto: Tomáš Kaláb
by tak neměli chybět ani někdejší
účastníci nejvyšší soutěže Dobeš, „Soupeř přes zimu posílil, nebude vědomému podcenění soupeře.
Zapletal, Perůtka či Steiner, stejně mít u nás co ztratit, rozhodně ne- V sestavě „eskáčka“ bude zcela
jako Stojaník, poslední pamětník čekám lehké utkání,“ poznamenal jistě chybět stoper Pavel Hloch,
novodobé slavné éry kroměřížské k nadcházejícímu duelu František ostatní by měli být na start jarní
kopané. Z podzimního kádru odešli Jura, generální sportovní manažer sezóny k dispozici.
na místě organizace v obranné fázi, pouze brankář Adamuška a obránce 1.SK Prostějov. Důležité je, že si Fotbalové jaro odstartuje v Procož souvisí s výše uvedeným plně- Novotný, které mají nahradit vlastní toho jsou vědomi i samotní hrá- stějově tuto sobotu 22. března
či, takže by nemělo dojít k pod- od 15.00 hodin.
ním úkolů. Není to o tom, že by klu- dorostenci.
ci nechtěli pracovat, ale o rychlém
přepnutí z útočné do obranné fáze.
Takže abych to shrnul, chceme být
víc dominantní, mít častěji míč na
kopačkách a diktovat hru. To je náš
dlouhodobější cíl, ale měli bychom
se mu co nejvíc v jarní části soutěže přibližovat. Diváky bych tímto Devět zápasů odehráli v rám- mu „přepustil“ tradiční a neomylný I to je určitým příslibem do bumoc rád pozval na jarní zápasy. ci právě končící zimní přípravy exekutor Petr Pavlík.. Druhým nej- doucna, že mládeži střelecký prach
fotbalisté 1.SK Prostějov. Pro úspěšnějším kanonýrem je možná v „eskáčku“ rozhodně nezvlhne.
fanoušky i klubovou pokladnu trochu překvapivě Martin Hirsch, A v neposlední řadě pěknou trefou
je mrzuté, že ke všem zápasům který si stejný počet „zářezů“ při- se v jediném domácím utkání premuseli hráči cestovat na „uměl- psal za celý podzim. Vzhledem k zentoval i Lukáš Zelenka, posledky“ soupeřů, neboť rozměry tomu, že alternoval mezi obranou a ní gól do statistik si soupeř vstřelil
hřiště s umělým povrchem záložní řadou, a směrem dopředu se sám.
v areálu SCM Za Místním ná- tedy musel krotit, je to od něj dobrý Vzhledem k neutuchající maroddražím v Prostějově neumožňují počin. A to ještě mohl zařídit jednu ce se během oněch devíti utkání
sehrání profesionálních zápasů penaltovou trefu v Hranicích, kdyby představilo v sestavě 1.SK také pět
mužského fotbalu...
dorostenců - Petržela, Šteigl, Maovšem faul na něj sudí odpískal.
Z oněch devíti soubojů „eskáčko“ Teprve za touto dvojicí se objevují rek Hloch, Novák a Sečkář.
čtyřikrát vyhrálo a pětkrát odešlo po- útočníci Krč s Machálkem, kteří si Jejich výkony kouče Juru zaujaBudeme se všichni snažit, aby- raženo s celkovým skóre 11:15. Nej- připsali po jedné brance a také do- ly a lze tedy očekávat, že někteří
chom je nezklamali, a i když se lepším střelcem týmu se stal nově rostenec Novák, jež se prezentoval z jmenovaných se objeví na trávnebude všechno dařit, tak musíme příchozí Martin Jirouš, který zazna- snad nejhezčím gólem přípravy. níku i v průběhu jarní části MSFL.
a chceme udělat všechno pro to, menal čtyři branky. Nutno ovšem Ten vsítil v Třinci, přesně minutu po A právě to je asi jedno z hlavních
aby viděli naši snahu, bojovnost a podotknout, že v tomto počtu je také svém příchodu na trávník (video na- pozitiv této poněkud smolné zimní
nasazení.“
penalta z utkání v Mohelnici, kterou jdete na www.vecernikpv.cz).
přípravy...
Na jaké umístění pomýšlíte
v konečné tabulce MSFL?
„Já bych nechtěl vyhlašovat
SOUPISKA 1.SK Prostějov na jarní část sezóny 2013/2014
nějaká čísla, jestli budeme pátí
nebo čtvrtí. Musíme poctivě číslo dresu
hráč
narozen zápasy/čistá konta žk/čk výška/váha
status
makat a výsledky se dostaví.
BRANKÁŘI:
Samozřejmě bychom byli rádi,
20 TOMÁŠ BUREŠ
27. září 1978
13/3
0/0 187/88
1.SK Prostějov
kdybychom se udrželi nahoře,
1
ZDENĚK KOFROŇ 29. března 1987
3/1
0/0 180/82
1.SK Prostějov
ale jak říkám, jsem přesvědčen,
že ty výsledky jdou ruku v ruce číslo dresu
hráč
narozen
zápasy/branky žk/čk výška/váha
status
s nasazením, poctivostí a chutí
OBRÁNCI:
se zlepšovat. Půjdeme do zápasů
15 PAVEL HLOCH
20. srpna 1991
16/0
2/0 182/82
1.SK Prostějov
se vztyčenou hlavou a uvidíme...
8
ALEŠ RUS
18. dubna 1994
179/60
1.SK Prostějov
(úsměv)“
(
24 PETR PAVLÍK
17. července 1978
16/5
1/0 186/84
hostování z Jablonce
Na jaké utkání se na jaře
2
PAVEL KREJČÍŘ
4. ledna 1983
15/0
0/0 174/72
hostování z H. Štěpánova
nejvíce těšíte a proč?
„Určitě se těším na utkání v Opa14 MARTIN SOUŠEK
10. dubna 1991
10/2
1/0 185/85
1.SK Prostějov
vě. Hraje se tam večer pod uměZÁLOŽNÍCI:
lým osvětlením a předpokládám,
17 ZDENĚK FLÁDR
10. ledna 1994
16/0
2/0 170/65
1.SK Prostějov
že bude i velká návštěva. Opava je
19 MARTIN HIRSCH
14. března 1989
16/2
1/0 170/70
1.SK Prostějov
zcela jistě největší adept postupu
18 ALEŠ KRČ
12. srpna 1990
16/4
2/0 189/74
hostování z Uničova
a já věřím, že tam zopakujeme po21 TOMÁŠ MAZOUCH 15. srpna 1983
10/0
2/0 182/77
1.SK Prostějov
ctivý výkon z podzimního domá9
JOSEF PANČOCHÁŘ 20. června 1991
16/1
2/0 181/71
1.SK Prostějov
cího zápasu.“
13 LUKÁŠ ZELENKA
5. října 1979
12/1
1/0 175/74
1.SK Prostějov
Kterého ze soupeřů považuÚTOČNÍCI:
jete za nejtěžší oříšek?
„Samozřejmě už výše zmíněnou
11 TOMÁŠ MACHÁLEK 10. března 1990
16/4
1/0 184/72
hostování z Jablonce
Opavu a dále tradičně ´béčka´
12 MARTIN JIROUŠ
27. listopadu 1986
195/85
hostování ze Sparty Praha
olomoucké Sigmy a Slovácka.
10 TOMÁŠ ZATLOUKAL 2. ledna 1986
15/0
0/0 190/80
1.SK Prostějov
U nás předvedla velmi kvalitní
REALIZAČNÍ TÝM
výkon i Holice. Teď mám ale
Trenér a GSM: František JURA
v hlavě už jen náš první zápas
Asistent trenéra: Roman POPELKA
doma s Kroměříží, která posíVedoucí mužstva: Pavel HLOCH
lila a bude to určitě nepříjemný
Masér: Radek KUCHAŘ
protivník. Bojuje o záchranu
Fyzioterapeut: Michael POLÁK
PŘÍCHODY
v soutěži a u nás nemá co ztratit...“
ODCHODY

Hlavní trenér a GSM František Jura hodnotí zimní přípravu a již vyhlíží jarní šlágry

„MILE MĚ PŘEKVAPILI DOROSTENCI, TRÁPILA MĚ MARODKA....“
Prostějov - Jarní sezóna již nezadržitelně klepe na dveře, proto se Večerník vypravil za generálním manažerem a zároveň hlavním trenérem vlajkové lodi prostějovského fotbalu, „A“-týmu 1.SK Prostějov. S Františkem
Jurou jsme si tak popovídali nejen o zimní přípravě
a plánech na zbytek sezóny. Pro prostějovské fanoušky
je cenné zejména zjištění, že tým pracuje na perspektivním zatraktivnění herního stylu a aktivním pojetí, aby
soupeř hned od prvních minut poznal, že Prostějov je
tím, kdo hodlá na hřišti dominovat...

chovance, kteří při zdravotních
trablech doplňovali tým...
„Máte pravdu. Určitým překvapením jsou pro mě právě výkony
dorostenců, kteří se dostali na hřiště
možná i víc, než jsme čekali. Nejenom, že o svoji šanci bojovali, což
se jaksi předpokládá, ale vnesli tam
i herní kvalitu, klid v rozehrávce, dobré individuální herní činnosti. Jsem
tudíž rád, že máme na čem stavět a
opravdu se blíží doba, kdy dostanou

Úvodní otázka nemůže být
jiná. Jak hodnotíte zimní
přípravu?
„Hodnocení přípravy bych rozdělil
do dvou částí. V úvodu probíhalo
vše podle plánu. Proběhly zdravotní testy, hráčům jsme vysvětlili,
jakým herním způsobem bychom
se na jaře rádi prezentovali. Kromě
prvního zápasu v Hranicích, který
se odehrál na sněhu a naše nasazení
i chuť hrát nebyly optimální, jsme
v každém dalším přípravném utkání
měli kvalitní úseky hry, kde jsme
se dokázali prezentovat herní kvalitou, byli jsme víc na míči, byla tam
i slušná přechodová fáze, dařila se
nám vcelku také realizace rychlého
protiútoku. Problémy jsme měli ale
s finální fází... Na tréninku jsme se
proto mimo jiné zaměřovali a stále
zaměřujeme na dohrání v početní
převaze pět či šest na čtyři. Zatím
nejlepší výkon v přípravě jsme podali v Mohelnici. Od té doby se nám
ale začaly množit zranění a nemoci!
Navíc po velmi lajdáckém výkonu
v Uničově se problémy spíše stupňují... Pořád máme čtyři až pět hráčů na marodce a jakmile se jeden
uzdraví, zraní se nebo onemocní
další. Z výše uvedených důvodů
jsme tak nestihli absolvovat všechny naplánované herně-taktické věci
a jenom doufám, že alespoň poslední týden před prvním mistrovským
utkáním budeme kompletní...(hořký
úsměv) Nebudeme se ale na nic vymlouvat, víme, že obdobné problémy sužují i jiné týmy. Jde do boje
připraveni tak, jak to jen šlo.“
Neutrpí výpadkem dvou
obránců především defenzivní činnost?
„Na postech defenzivních hráčů
jsme zkoušeli asi nejvíc hráčů.
I tady platí, že se hráči potýkají se
zraněním. Navrátivší seAleš Rus byl
v úvodu přípravy limitován zraněním kolena a jakmile začal trénovat
naplno, tak pro změnu onemocněl...
Pavel Hloch, který podával na podzim výborné výkony, je stále mimo

„Já bych nechtěl vyhlašovat nějaká čísla,
jestli budeme pátí nebo čtvrtí. Musíme
poctivě makat a výsledky se dostaví.
Samozřejmě bychom byli rádi,
kdybychom se udrželi nahoře...“
hru s nataženým tříslem a nevypadá
to s ním dobře. Přesto všechno věřím, že jsme schopni navázat na kvalitní defenzivní práci celého mužstva
z konce podzimní části.“
Kdo vás v zimní přípravě
nejvíce příjemně překvapil?
„Nelze asi mluvit o úplném překvapení, ale jsem rád za to, jakým
způsobem zvládají své nové role
Pepa Pančochář a Martin Hirsch,
které zkoušíme na místech krajních
obránců. Do týmu zapadl bez problémů ještě ne sedmnáctiletý talentovaný Lukáš Petržela, který se herně ukazuje ve velmi dobrém světle.
Jenom ho musíme ještě usměrňovat
v tom ohledu, aby uměl vyhodnotit
některé soubojové situace a spíše
hru zjednodušil, hrál prostě rychleji
od nohy.“
A co další hráči, jak se ukazovali?
„Zdatně se také jeví na místě defenzivního záložníka Martin Soušek,
který k nám přestoupil ze Sigmy
Olomouc. Bohužel měl také tréninkový výpadek kvůli nemoci
a nyní se tedy znovu dostává do plné
zátěže. Máme tam alternaci s Tomášem Mazouchem, který nastupoval
také na kraji záložní řady. V utkání
s Vyškovem jsme byli nuceni posunout Tomáše Zatloukala na místo
stopera a on tam podal také velmi
dobrý výkon! A v neposlední řadě
i oba dva brankáři, Tomáš Bureš
i Zdeněk Kofroň, podávali dobré
výkony a potvrdili, že jsou na třetí
ligu
g nadstandardní dvojice.“
Během přípravných duelů
jste si pochvaloval také od-

daleko větší šanci naši odchovanci
a my tak naplníme jednu z těch základních věcí, které jsme od začátku
projektu deklarovali a to, že budeme
stavět na našich odchovancích. Jména jako Honza Šteigl, Marek Hloch,
Michal Sečkář nebo Tomáš Novák
se, pokud budou takhle poctivě dál
pracovat, brzy objeví stabilně v základním kádru „A“-mužstva.“
Zapadl do týmu Martin Jirouš, asi nejvýraznější zimní
posila?
„Myslím, že Martin zapadl velmi
dobře. Čekáme od něj v jarní části
samozřejmě především góly. Bohužel i on byl dva týdny nemocný,
a tak po slušném začátku přípravy
se znovu dává dohromady. Teď už
vypadá zase dobře, tudíž věřím, že
pro nás bude přínosem a branky
bude dávat. Pochopitelně záleží na
tom, jak budeme schopni ho kvalitní
finální přihrávkou využít...“
Došlo v průběhu zimní přestávky k nějakým změnám
v realizačním týmu?
„Ano. Na místě vedoucího mužstva
vystřídal Honzu Juru Pavel Hloch.
Jinak k žádným změnám nedošlo.“
Jaký fotbal chystá 1.SK pro
své fanoušky v jarní části?
„Pracujeme na trochu jiném herním
stylu. Rozestavení hráčů na hřišti je
jedna věc, ale plnění si svých povinností je věc druhá... Snažíme se
chytnout současného trendu, hrát ve
větší rychlosti a pod větším tlakem.
Některé věci nám vycházejí, ale
v tomto herním stylu, který by měl
být pro diváka atraktivnější, každá
chyba hrozí brejkovou situací. Pak je

Nejlepším střelcem zimní přípravy

se stala nová posila Martin Jirouš

Pohyb v šatně "eskáčka"

Moravskoslezská fotbalová liga - los jarní části 2013/2014
18. kolo
sobota 22. března, 15.00:
Orlová - Sigma Olomouc „B“
(10.15), Mikulovice - Žďár nad Sázavou, Opava - Břeclav (18.00), Hlučín
- Uničov, Hulín - Třebíč, 1.SK Prostějov - Kroměříž, Zábřeh - 1.HFK
Olomouc „B“ (neděle 23. března,
15.00), Slovácko „B“ - Zlín „B“ (neděle 23. března, 10.15, Kunovice).

19. kolo
sobota 29. března, 15.30:
Slovácko „B“ - Orlová (neděle 30.
března, 10.15, Kunovice), Zlín „B“
- Zábřeh (neděle 30. března, 10.30,
Baťov), 1.HFK Olomouc „B“ 1.SK Prostějov, Kroměříž - Hulín,
Třebíč - Hlučín, Uničov - Opava
(neděle 30. března, 10.15), Břeclav
- Mikulovice, Žďár nad Sázavou
- Sigma Olomouc „B“ (neděle 30.
března, 15.30).

20. kolo
sobota 5. dubna, 15.30:
Orlová - Žďár nad Sázavou (10.15),
Sigma Olomouc „B“ - Břeclav (neděle 6. dubna, 10.15), Mikulovice
- Uničov, Opava - Třebíč, Hlučín Kroměříž, Hulín - 1.HFK Olomouc

„B“, 1.SK Prostějov - Zlín „B“,
Zábřeh - Slovácko „B“ (neděle 6.
dubna, 15.30).

21. kolo
sobota 12. dubna, 16.00:
Zábřeh - Orlová (neděle 13. dubna,
16.00), Slovácko „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 13. dubna, 10.15,
Kunovice), Zlín „B“ - Hulín (neděle
13. dubna, 10.30), 1.HFK Olomouc
„B“ - Hlučín, Kroměříž - Opava,
Třebíč - Mikulovice, Uničov - Sigma Olomouc „B“ (neděle 13. dubna,
10.15), Břeclav - Žďár nad Sázavou.

22. kolo
sobota 19. dubna, 16.00:

Slovácko „B“ - Hlučín (neděle 27.
dubna, 10.15, Kunovice), Zlín „B“
- Opava (neděle 27. dubna, 10.30),
1.HFK Olomouc „B“ - Mikulovice,
Kroměříž - Sigma Olomouc „B“,
Třebíč - Žďár nad Sázavou, Uničov
- Břeclav (neděle 27. dubna, 10.15).

17. kolo
středa 30. dubna, 16.30:
Zlín „B“ - Orlová, 1.HFK Olomouc
„B“ - Slovácko „B“, Kroměříž Zábřeh, Třebíč - 1.SK Prostějov,
Uničov - Hulín, Břeclav - Hlučín,
Žďár nad Sázavou - Opava, Sigma
Olomouc „B“ - Mikulovice.

24. kolo
sobota 3. května, 16.30:

Orlová - Břeclav (10.15), Žďár nad
Sázavou - Uničov (neděle 20. dubna, 16.00), Sigma Olomouc „B“
- Třebíč (neděle 20. dubna, 10.15),
Mikulovice - Kroměříž, Opava 1.HFK Olomouc „B“ (18.00), Hlučín - Zlín „B“, Hulín - Slovácko
„B“, 1.SK Prostějov - Zábřeh.

Orlová - Uničov (10.15), Břeclav - Třebíč, Žďár nad Sázavou - Kroměříž (neděle 4. května, 16.30), Sigma Olomouc
„B“ - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 4.
května, 10.15), Mikulovice - Zlín „B“,
Opava - Slovácko „B“, Hlučín - Zábřeh, Hulín - 1.SK Prostějov.

23. kolo
sobota 26. dubna, 16.00:

25. kolo
sobota 10. května, 16.30:

1.SK Prostějov - Orlová, Zábřeh
- Hulín (neděle 27. dubna, 16.00),

Hulín - Orlová, 1.SK Prostějov Hlučín, Zábřeh - Opava (neděle 11.

května, 16.30), Slovácko „B“ - Mikulovice (neděle 11. května, 10.15, Kunovice), Zlín „B“ - Sigma Olomouc
„B“ (neděle 11. května, 10.30), 1.HFK
Olomouc „B“ - Žďár nad Sázavou,
Kroměříž - Břeclav, Třebíč - Uničov.

26. kolo
sobota 17. května, 16.30:
Orlová - Třebíč (10.15), Uničov
- Kroměříž (neděle 18. května,
10.15), Břeclav - 1.HFK Olomouc
„B“, Žďár nad Sázavou - Zlín „B“,
Sigma Olomouc „B“ - Slovácko
„B“ (neděle 18. května, 10.15), Mikulovice - Zábřeh, Opava - 1.SK
Prostějov (18.00), Hlučín - Hulín.

27. kolo
sobota 24. května, 16.30:
Hlučín - Orlová, Hulín - Opava, 1.SK
Prostějov - Mikulovice, Zábřeh - Sigma Olomouc „B“ (neděle 25. května,
16.30), Slovácko „B“ - Žďár nad
Sázavou (neděle 25. května, 10.15,
Kunovice), Zlín „B“ - Břeclav (neděle
25. května, 10.30), 1.HFK Olomouc Uničov, Kroměříž - Třebíč.

28. kolo
sobota 31. května, 16.30:

Orlová - Kroměříž (10.15), Třebíč 1.HFK Olomouc, Uničov - Zlín „B“
(neděle 1. června, 10.15), Břeclav
- Slovácko „B“, Žďár nad Sázavou
- Zábřeh (neděle 1. června, 16.30),
Sigma Olomouc „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 1. června, 10.15),
Mikulovice - Hulín, Opava - Hlučín
(18.00).

29. kolo
sobota 7. června, 16.30:
Opava - Orlová (18.00), Hlučín - Mikulovice, Hulín - Sigma Olomouc „B“,
1.SK Prostějov - Žďár nad Sázavou,
Zábřeh - Břeclav (neděle 8. června,
16.30), Slovácko „B“ - Uničov (neděle
8. června, 10.15, Kunovice), Zlín
„B“ - Třebíč (neděle 8. června, 10.30),
1.HFK Olomouc - Kroměříž.

30. kolo
sobota 14. června, 16.30:
Orlová - 1.HFK Olomouc „B“
(10.15), Kroměříž - Zlín „B“, Třebíč
- Slovácko „B“, Uničov - Zábřeh
(neděle 15. června, 10.15), Břeclav
- 1.SK Prostějov, Žďár nad Sázavou - Hulín, Sigma Olomouc „B“
- Hlučín (neděle 15. června, 10.15),
Mikulovice - Opava.

Tomáš HUNAL
Martin JIROUŠ
ukončení aktivní kariéry
hostování ze Sparty Praha, naposledy Wiener SK (Rakousko)
Tomáš KAZÁR
ukončeno hostování Sigma OloAleš RUS
mouc, nyní Mikulovice
návrat z hostování v Sokol Určice
Michal POSPÍŠIL
hostování SK TJ Štěchovice
Filip STUDENÝ
ukončeno hostování Sigma Olomouc, nyní juniorka Zbrojovky Brno

PŘEHLED ZIMNÍCH PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
SK Hranice - 1. SK Prostějov 5:2 (3:1)
Branky: 5., 37. Šimíček, 23. Orava, 62. Pančochář, 87. Žoch
- 6. T. Machálek, 75. Hirsch
MFK Frýdek-Místek - 1. SK Prostějov 1:0 (0:0)
Branka: 89. Staško
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - 1. SK Prostějov 0:2 (0:1)
Branky: 6. Jirouš, 76. Felgr vlastní
FK OEZ Letohrad - 1. SK Prostějov 1:0 (0:0)
Branka: 62. Kabourek
FK FOTBAL Třinec - 1. SK Prostějov 2:1 (0:0)
Branky: 55., 59. Dedič - 56. Novák
FK Mohelnice - 1. SK Prostějov 1:3 (1:2)
Branky: 20. Hapal - 6. Krč, 45. z penalty a 55. Jirouš
SK Uničov - 1. SK Prostějov 4:0 (2:0)
Branky: 1. Richter, 9., 64. a 84. z penalty Jeřábek
MFK Vyškov - 1. SK Prostějov 0:1 (0:1)
Branka: 21. Hirsch
1. SK Prostějov - 1. FC Viktorie Přerov 2:1 (1:0)
Branky: 13. Jirouš, 73. Zelenka - 69. Václavíček

Fotbal
Druhá polovina listopadu, prosinec, leden, únor i většina března
utekla jako voda. A tak se už o slovo opět hlásí domácí fotbalové
soutěže. První a druhá fotbalová liga již svou jarní část odstartovala, nyní přichází na řadu také Moravskoslezská fotbalová liga, divize „E“ a Krajský přebor Olomouckého kraje. Tedy trojice soutěží,
v níž má Prostějovsko celkem čtyři zástupce. Ve třetí lize zatím týmu 1.SK Prostějov patří páté místo za vyrovnanou čtveřicí Sigma
Olomouc „B“, Opava, Třebíč a Slovácko „B“ (vše o startu MSFL si
můžete přečíst na předešlé straně 23 - pozn.red.). Ve čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži jsou na tom Určice ještě o místečko lépe,
šestadvacet bodů pro ně na podzim znamenalo čtvrté místo jen
bod za třetí Opavou „B“. V nejvyšším krajském klání mohou na
nejvyšší příčky zaútočit zatím sedmé Kralice na Hané, to aktuálně
dvanáctá Konice se soustředí zejména na poklidnou záchranu.
Všechny tyto čtyři celky vstoupí do jara již o tomto víkendu, prostějovské „eskáčko“, Kralice na Hané i Konice na domácím trávníku,
Určice musejí cestovat k lídrovi své soutěže, tedy do Havířova.

Mužstvo
MFK Havířov
FC TVD Slavičín
SFC Opava „B“
TJ Sokol Určice
FK Real Lískovec
FK Nový Jičín
FK Mohelnice
MFK OKD Karviná „B“
FC MSA Dolní Benešov
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov

P
5
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5
4
4
6
5
7
6
6
6
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21:16
32:23
22:23
21:16
22:22
29:24
18:18
18:21

B
31
29
27
26
24
24
23
23
22
22
20
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12. Lokomotiva Petrovice
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6

6

23:21

18

(-6)

13. FK SAN-JV Šumperk
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4

6

6

18:28

18

(-6)

14. FC Elseremo Brumov

16

4

5

7

18:31

17

(-7)

15. TJ Valašské Meziříčí
16. FC Viktoria Otrokovice

16
16

4
2

2
6

10
8

24:33
23:27

14
12
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(-12)

SOUPISKY TJ SOKOL URČICE
Brankaři:

Obránci:

Záložníci:
1992
1991
1990
1994
1993
1989
1985
1985
Útočníci:
Petr HALOUZKA
Petr HALUZA
Tomáš LOS
Tomáš ZAPLETAL

„Bude to těžší půl sezona, naštěstí máme něco nahraného,“ Kraličtí mírně obměnili kádr a myslí na horní polovinu

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

má z jarní části obavy kouč Určic EVŽEN KUČERA

1992
1989
1985
1993

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Evžen KUČERA
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL

ZMĚNY V KÁDRU:

Příchody: Bednář, Schön (oba hostování z Konice), Petrásek (hostování z
1.SK Prostějov), Škoda (hostování z Uničova).
Odchody: Vít Kopečný, Aleš Rus, Ivo Zbožínek (všichni konec hostování z
1.SK Prostějov), Petr Matoušek (konec hostování z Plumlova).

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 12

komentář

Navážou Určice na výtečný podzim?
Daň za nečekaně úspěšný podzim zaplatili během zimní přestávky fotbalové Určice. Divizní nováček předváděl v úvodní části soutěže natolik
kvalitní výkony, že hned trojice důležitých hráčů obdržela takové nabídky, jimž bylo prostě a jednoduše těžké odolat. Při pohledu na odchody Zbožínka, Rusa či Matouška je tudíž zřejmé, že defenzivní skladba
mužstva utrpěla vážné trhliny, které nebude jednoduché zacelit. Pohled
na příchozí jména ale přece jen vybízí k optimismu.
David Škoda má bohaté divizní zkušenosti a s Michalem Skopalíkem
může vytvořit neprůchodný střed obrany, Martin Schön s Janem
Bednářem zase disponují kvalitou i kreativitou směrem dopředu.
A v případě první z dvojice konických posil platí, že již v divizi také něco
odkopala. Potíž může nastat na krajích obrany, ale zařazení záložníka
Patrika Hochmana na levého beka jen dokresluje současný trend, kdy
i obránci musí vydatně podporovat ofenzivu.
Tým Evžena Kučery se již nemůže spoléhat na to, že bude pro soupeře velkou neznámou, z vydařeného podzimu ale rozhodně těžit může.
Šestadvacet bodů dává téměř jistotu záchrany a hráči tak mohou na
hřišti nastupovat bez svazujícího tlaku. I kdyby se pár zápasů nepodařilo, tak by to kromě pádu o několik příček nemělo nic znamenat.
Přátelské zápasy se Určicím až tolik nevyvedly, což však ale nemusí být
na škodu. Stačí jen připomenout loňskou situaci, kdy tehdy jasný lídr
krajského přeboru dokázal v zimě překvapit spoustu favoritů a uhrát
cenné výsledky, začátek soutěže mu ale nevyšel a náskok na čele se povážlivě tenčil.
Po celé své prozatímní divizní vystoupení se mohli hráči Sokola Určice
při domácích utkáních spolehnout na vydatnou podporu fanoušků,
kteří se k zápasům sjížděli i z okolních obcí, a zajímavé bude sledovat,
zda se případné slabší výsledky i na tomto ukazateli projeví.
Poměrně úzký, ale vyrovnaný kádr má na bezespru to, aby zopakoval
úspěšnou dosavadní bilanci, pro regionální fotbal i osobní růst hráčů
by to bylo jen a jen dobře.

těžší půl sezona. Naštěstí máme
něco nahraného, v žádném případě nechceme mít zejména záchranářské problémy. Stále jsme
sice nováček, soupeři už ale o nás
mnohé ví a nehrozí jejich neznalost či podcenění. Budou připraveni,“ připravuje se na střídmější
odvetné boje.
Do jarní části vstoupí jeho hráči už o nadcházejícím víkendu
duelem na půdě vedoucího Havířova, tedy celku, který doma
dokázali porazit vysoko 4:0.
„Na podzim jsme chtěli mít po
čtyřech zápasech šest bodů, totéž
platí i teď na jaře, ať to bude doma
nebo venku. Hlavně musíme včas
zabojovat, aby nebyly problémy.
Sice máme šestadvacet bodů, ale
je tu patnáct vyrovnaných mančaftů a s posledními Otrokovicemi jsme mohli za první poločas
dostat pět šest gólů,“ upozornil
Kučera, že jeho tým nečeká nic
jednoduchého.
I vzhledem k tomu, že podzimní
soupiska se jevila kvalitnější než
ta současná. „Kádr je asi slabší,

ale každý zápas je jiný a může se
zadařit. Zatím nejsme spokojeni,
ale doufáme, že se podaří dát vše
dohromady a bude nás zdobit nasazení a bojovnost,“ přeje si trenér
Určic, jenž očekává vyrovnanost
soutěže i na jaře a boj o postup
i sestup až do posledního kola.
A jak se zatím jeví nové tváře?
„Do party zapadli dobře. Filip je
důstojnou náhradou za 'Zbožu'
a půjde ho při nákopech využít
i v útoku, musí ale ještě potrénovat a dostat se do rytmu. Petrásek
má natažený sval, ale může hrát
na pravé obraně i záloze. Bednář
se hodí do zálohy a Schöna můžeme použít v záloze i útoku,“ odtajnil různé varianty Evžen Kučera
O základní sestavě má již určický lodivod relativně jasno, byť
je známý tím, že je často obměňuje. „Máme několik variant,
bude to ale záviset i na zdravotním stavu. Snažíme se mužstvo
předělat, protože se nám rozpadla
obranná čtyřka, a když Hochmana posuneme dozadu, tak je
i středová řada nabouraná. Bude

to chvilku trvat, je to ohromně
těžké. V létě to bylo mimořádné,
od druhého ´přáteláku´ nám vše
fungovalo,“ sdělil Večerníku Kučera s tím, že zpočátku bude rád,

Večerník vyzpovídal zimní posilu určických fotbalistů

Určice, Prostějov - V jednatřiceti letech se kmenovému hráči Uničova Filipu Škodovi naskytla možná
poslední příležitost zahrát si opět divizi. Někdejší
hráč Havířova, Hlučína či Rýmařova přijal určickou
nabídku s radostí a může se těšit, že si opět zahraje
čtvrtou nejvyšší domácí soutěž. V přípravných zápasech se usadil uprostřed obrany vedle Michala
Skopalíka a brzy se dočkal i své premiérové branky
v novém dresu. V defenzivní i ofenzivní pomoc novému mužstvu věří také v soutěžních utkáních. Ten
první ho čeká již tuto neděli dopoledne na dobře
známém stadionu MFK Havířov. Ještě předtím se
nová posila Určic vyzpovídala v exkluzivním interview Večerníku...
Jiří Možný
V zimní přestávce jste
se stal jednou z nových
tváří v určickém kádru. Jak
se vám v týmu líbí?
„Zatím jsem spokojen. Parta je
v pohodě, zázemí je dobré, žádný problém se nevyskytl. Zvykám si na trochu jiný styl a dostávám se do tempa, přece jen
krajský přebor je nižší soutěž
a ve Zlatých Horách jsem byl
poslední tři roky, což je znát.“
Přišel jste právě ze Zlatých Hor, které jsou
zatím v krajském přeboru
poslední. Je to příjemná
změna?

„V Zlatých Horách to bylo jiné,
posily se zranily a dohrávali jsme
to s dorostenci a hráči z 'béčka',
takže jsme o jeden dva góly prohrávali. Sice jsem říkal, že tam
zůstanu, ale pak přišla nabídka
z Určic a je to naposledy, co si
mohu zahrát divizi. Hrál jsem ji
celkem asi sedm osm let, takže
tréninky jsou v pohodě a po fyzické stránce se dokonce cítím
lépe. Navíc to mám blíž než na
sever a alespoň dva tréninky týdně bych měl stíhat.“
Určice nastupují v severnější ze dvou moravských divizních skupin.
Jak velká neznámá to pro
vás je?

„Strávil jsem tam tři roky, kdy jsem studoval
na vysoké škole, je to srdeční záležitost.
Dva roky jsem v Havířově dělal i kapitána,
znám vedení a ještě jednoho dva kluky....“

Nová určická tvář FILIP ŠKODA se těší na divizní
comeback, který se odehraje na pro něj známé půdě
„Tuto divizi jsem hrál tři
čtvrtiny svého života, takže
ji dobře znám a působí v ní
spousta mých bývalých spoluhráčů. Začínal jsem v Králové,
poté jsem prošel Dětmarovice,
tři roky jsem byl v Havířově,
následně v Hlučíně, Uničovu a
Rýmařově.“
Takže první zápas proti Havířovu pro vás
bude specifický?
„Ano, bude to takové malé derby. V Havířově jsem hrál svůj
poslední divizní zápas a teď tam
odehraji i svůj první po návratu...(úsměv) Strávil jsem tam tři
roky, když jsem studoval na vysoké škole, a je to moje srdeční
záležitost. Dva roky jsem tam
dělal kapitána, znám tam vedení
a ještě i jednoho dva kluky.“
V převážně mladém
kádru patříte k několika málo zkušeným hráčům.
Co se od vás očekává?

„Jsem sice nejstarší, ze zkuše-nějších jsou tu ale ještě Sko-palík, Los, Vaněk. Očekává see
ode mě asi to co od Zbožín-ka, jsem starší a zkušenější,,
měl bych vyhrávat hlavičky,,
pomoci útočníkům při stan-dardních situacích a dodat hřee
klid.“
Jste lídrem i v kabině?
„Nejsem tichý hráč, za-tím se ale rozkoukávám. Zvy-kám si, pomalu už ale vystrku-ji drápky (smích).“
Jak se domníváte, žee
si mužstvo po skvělém
m
podzimu povede na jaře?
„S dravým mládím je to dobřee
nakombinováno a šance naa
dobré výsledky vidím i nyní,,
přestože se říká, že kádr oslabil..
d
Záleží na prvních zápasech, od
nich se bude odvíjet celá soutěž..
y
Je to hodně o psychice, dobré by
bylo zpočátku urvat co nejvícee
bodů.“

19. kolo (sobota 29. března, 15.30):
Přerov – Otrokovice, Lískovec –
Brumov (neděle 30. března, 15.30),
Nový Jičín – Karviná „B“, Petrovice – Mohelnice, Hranice – Havířov,
Určice – Opava „B“ (neděle 30.
března, 15.30), Valašské Meziříčí –
Slavičín, Šumperk – Dolní Benešov
(neděle 30. března, 15.30).
20. kolo (sobota 5. dubna, 15.30):
Otrokovice – Šumperk, Dolní Benešov – Valašské Meziříčí (16.00),
Slavičín – Určice (neděle 6. dubna, 10.15), Opava „B“ – Hranice
(neděle 6. dubna, 10.15), Havířov –
Petrovice (neděle 6. dubna, 10.15),
Mohelnice – Nový Jičín (16.00),

Karviná „B“ – Lískovec, Brumov – trovice – Dolní Benešov, Hranice
Přerov (neděle 6. dubna, 10.15).
– Šumperk, Určice – Valašské Meziříčí (neděle 27. dubna, 16.00).
21. kolo (sobota 12. dubna, 16.00):
Brumov – Otrokovice (neděle 13. 24. kolo (sobota 3. května, 16.30):
dubna, 10.15), Přerov – Karviná Otrokovice – Určice, Valašské Me„B“, Lískovec – Mohelnice (ne- ziříčí – Hranice, Šumperk – Petroviděle 13. dubna, 16.00), Nový Jičín ce (neděle 4. května, 16.30), Dolní
– Havířov, Petrovice – Opava „B“, Benešov – Nový Jičín, Slavičín –
Hranice – Slavičín, Určice – Dolní Lískovec (neděle 4. května, 10.15),
Benešov (neděle 13. dubna, 16.00), Opava „B“ – Přerov (neděle 4.
května, 10.15), Havířov – Brumov
Valašské Meziříčí – Šumperk.
(neděle 4. května, 10.15), Mohelni22. kolo (sobota 19. dubna, 16.00): ce – Karviná „B“.
Otrokovice – Valašské Meziříčí,
Šumperk – Určice, Dolní Bene- 17. kolo (středa 7. května, 16.30):
šov – Hranice, Slavičín – Petrovice Lískovec – Otrokovice, Nový Jičín
(neděle 20. dubna, 10.15), Opava – Přerov, Petrovice – Brumov, Hra„B“ – Nový Jičín (neděle 20. dubna, nice – Karviná „B“, Určice – Mo10.15), Havířov – Lískovec (neděle helnice, Valašské Meziříčí – Haví20. dubna, 10.15), Mohelnice – Pře- řov, Šumperk – Opava „B“, Dolní
Benešov – Slavičín.
rov, Karviná „B“ – Brumov.

23. kolo (sobota 26. dubna, 16.00):
Karviná „B“ – Otrokovice (neděle
27. dubna, 16.00), Brumov – Mohelnice, Přerov – Havířov, Lískovec
– Opava „B“ (neděle 27. dubna,
16.00), Nový Jičín – Slavičín, Pe-

25. kolo (sobota 10. května, 16.30):
Mohelnice – Otrokovice, Karviná
„B“ – Havířov, Brumov – Opava
„B“ (neděle 11. května, 10.15),
Přerov – Slavičín, Lískovec – Dolní
Benešov (neděle 11. května, 16.30),

níme z našich řad,“ poznamenal
k tomu trenér Kralic Petr Gottwald.
Během zimní přestávky se
musel smířit se ztrátou Jana
Petráska, Marka Pořízky a nakonec i Pavla Valtra. Místo nich
jsou členy kádru navrátilec
z Určic Vít Kopečný a zkušený
univerzál Otakar Cetkovský.
„Další změny směrem ven zatím nebudou, snažíme se naopak
o příchod jednoho až dvou nových hráčů. Na dotažení je čas do
šestého dubna, kdy končí přestupní období,“ věří úspěšný lodivod,
že by třeba i po startu jara mohl
svůj kádr mírně rozšířit.
Neúspěšné byly totiž námluvy
s Čechovicemi, odkud se Gottwald snažil získat dvojici Machynek-Vlach. Ani v jednom
případě ale aspoň prozatím neuspěl. „U Machynka došlo k chybě
v komunikaci, o ničem nevěděl...
Případné spolupráci v budoucnu
by se ale nebránil. O Vlacha jsem
měl eminentní zájem, ztroskotalo

to ale na nedostatku hráčů Čechovic. Je to obrovská škoda,“ mrzely
Gottwalda neúspěšné námluvy.
Z přístupu čechovického klubu
příliš nadšený nebyl a vysvětlil
také proč... „Hrát I.A třídu bez
šance na postup a sestup je možnost zabudovat dorostence. A neumožnit hráči vyšší soutěž, sžít se
s novým kolektivem, zkusit si jiné
tréninky, je dle mého názorz škoda. Chápu jejich důvody, ale kdo
dnes na okrese má hráče? Jsou to
spojité nádoby, také chtějí hráče
a potřebují spolupracovat,“ sdělil
s tím, že možná ještě dojde k výměně za Suchomela, jenž je kralický a touží hrát v Čechovicích.
Zavděk tak mohl vzít pouze dvěma novými hráči a možností vyzkoušet fotbalisty na netradičních
postech. Kanonýr Josef Cibulka
tak nastoupil i na pozici levého
beka, Ondřej Petržela uprostřed
zálohy. „Praktikujeme útočný
styl, kdy se do útoku zapojují
i beci. Cibulka je na levé straně
hodně ofenzivně založen, tak

jsme zkusili experiment. S Rousínovem jsem ale točil na několika
postech hned pět lidí,“ ozřejmil
Gottwald.
A co mohl z těchto pokusů vyvodit? „Otevřelo mi to hlavu, kam
koho nedávat... (smích) Zkoušíme
i odolnost a přepnutí myšlení, snažím se klukům vnutit taktiku a fotbalové myšlení. Hrají s chutí, ale
z přemíry snahy dělají dorostenecké chyby, kterých je potřeba se
oprostit,“ věří v postupné zlepšení.
První ostrý zápas čeká hráče
Kralic v sobotu od 15.00 hodin
proti jasnému lídrovi z Kozlovic. U nich na podzim dostali
4:1. „Mají obrovskou kvalitu
a bude to zkouška ohněm. Nehrozí žádné podcenění, na druhou
stranu nebojíme se jich, jsme nachystaní a těšíme se na ně. Uvidí
se po devadesáti minutách, kdo
je na tom lépe,“ nevzdává se dopředu Petr Gottwald, který touží,
aby Kralice byly druhým týmem,
komu se v aktuální sezoně podaří
Kozlovice porazit.

Hrající konický asistent Radek Řehák má před jarem jasno:

„Musíme hrát tak, aby nám na výhru stačil jeden dva góly“
Velkou přestavbou v současnosti prochází konický kádr.
Nyní již tradiční účastník krajského přeboru marně vzpomíná na krásné divizní časy
a musí se spoléhat prakticky
jen na vlastní síly. Ze zkušených plejerů zůstalo jen trio
Jaromír Rus, Radek Řehák
a Martin Růžička, zbytek sestavy buď stále věkem spadá do
dorostenecké kategorie, nebo ji
teprve nedávno opustil...
„Hodně jsme omladili, jsem ale
docela spokojen. Kluci jsou snaživí, poctiví, budou ale potřebovat čas, aby si zvykli na mužský
fotbal. Musí si tím projít všichni.
Když se bude dařit a budou pod
tlakem, může to být dobré. Hráči prostě nejsou a bude potřeba
vsadit na bojovnost,“ neočekává
hrající konický asistent Radek
Řehák lehké jarní odvety, současně je však pro něj tamější
mládež příslibem do budoucna.
Z nových tváří přišel do brány
Miroslav Rec z Klenovic na
Hané a nejisté je pokračování
Pavla Mühlhausera, naopak
složení obrany zůstalo prak-

ticky beze změny. „Pracujeme
na zkvalitnění defenzivy, protože
dostáváme hodně gólů. S Litovlí
se to dařilo, jindy to ale optimální
nebylo. Obranná čtyřka je sice
nejvíce stabilizovaná, ale někteří
moc zápasů neodehráli a navíc
bránění i útočení je o celém mančaftu,“ zdůraznil Řehák.
Při ztrátách Milana Čižmara,
Pavla Kryla i Tomáše Řeháka současně nemůže Konice
spoléhat na jednoho gólového hráče, ale musí tuto zátěž
rozložit na více hráčů. „Sedmnáctiletý Kováč je pracant a má
dobrou střelu, lze ale počítat, že
jeho výkony budou vinou věku
kolísavé. Antl je také gólový, ale
kvůli škole toho moc nenahrál.
Bude nutné spoléhat se na celé
mužstvo a standardky, aby nám
na výhru stačil jeden dva góly,“
představil konický trenér novou
cestu ke sbírání bodů.
Proměnou prošla i záloha, kde
zůstala pouze středová dvojice
Tomáš Sedláček - Jakub Kořenovský. „Naše záložní formace
je asi nejmladší v celé soutěži.
Vogl má osmnáct let, Sedláček

Nový Jičín – Šumperk, Petrovice (neděle 1. června, 16.30), Valašské
– Valašské Meziříčí, Hranice – Ur- Meziříčí – Přerov, Šumperk – Brumov (neděle 1. června, 16.30), Dolčice.
ní Benešov – Karviná „B“, Slavi26. kolo (sobota 17. května, 16.30): čín – Mohelnice (neděle 1. června,
Otrokovice – Hranice, Určice – Pe- 10.15), Opava „B“ – Havířov (netrovice (neděle 18. května, 16.30), děle 1. června, 10.15).
Valašské Meziříčí – Nový Jičín,
Šumperk – Lískovec (neděle 18. 29. kolo (sobota 7. června, 16.30):
května, 16.30), Dolní Benešov – Opava „B“ – Otrokovice (neděle
Přerov, Slavičín – Brumov (neděle 8. června, 10.15), Havířov – Slavi18. května, 10.15), Opava „B“ – čín (neděle 8. června, 10.15), MoKarviná „B“ (neděle 18. května, helnice – Dolní Benešov, Karviná
10.15), Havířov – Mohelnice (nedě- „B“ – Šumperk (neděle 8. června,
le 18. května, 10.15).
16.30), Brumov – Valašské Meziříčí
(neděle 8. června, 10.15), Přerov –
27. kolo (sobota 24. května, 16.30): Určice, Lískovec – Hranice (neděle
Havířov – Otrokovice (neděle 25. 8. června, 16.30), Nový Jičín – Pekvětna, 10.15), Mohelnice – Opava trovice.
„B“, Karviná „B“ – Slavičín, Brumov – Dolní Benešov (neděle 25. 30. kolo (sobota 14. června, 16.30):
května, 10.15), Přerov – Šumperk, Otrokovice – Nový Jičín, Petrovice
Lískovec – Valašské Meziříčí (ne- – Lískovec, Hranice – Přerov, Urděle 25. května, 16.30), Nový Jičín čice – Brumov (neděle 15. června,
16.30), Valašské Meziříčí – Karviná
– Určice, Petrovice – Hranice.
„B“, Šumperk – Mohelnice (neděle
28. kolo (sobota 31. května, 16.30): 15. června, 16.30), Dolní Benešov
Otrokovice – Petrovice, Hranice – Havířov, Slavičín – Opava „B“
– Nový Jičín, Určice – Lískovec (neděle 15. června, 10.15).

19. kolo (neděle 30. března, 15.30):
Dolany – Nové Sady, Zlaté Hory
– Velké Losiny (sobota 29. března, 15.30), 1.HFK Olomouc „B“
– Šternberk (10.00, Hodolany),
Hněvotín – Kralice na Hané
(sobota 29. března, 15.30), Kozlovice – Želatovice, Ústí – Konice (10.00), Troubky – Kojetín,
Litovel – Medlov (sobota 29.
března, 15.30).
20. kolo (neděle 6. dubna, 15.30):
Nové Sady – Litovel (sobota 5.
dubna, 15.30), Medlov – Troubky,
Kojetín – Ústí (sobota 5. dubna,
15.30), Konice – Kozlovice, Že-

latovice – Hněvotín, Kralice na
Hané – 1.HFK Olomouc „B“
(sobota 5. dubna, 15.30), Šternberk – Zlaté Hory (sobota 5. dubna,
15.30), Velké Losiny – Dolany.
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SOUPISKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ
FC KRALICE NA HANÉ
Brankaři:
Ondřej BĚHALÍK
David KREJČÍ

1994
1988
Obránci:

Otakar CETKOVSKÝ
Jakub JAMRICH
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Ondřej PETRŽELA
Jakub RÉPAL

1984
1993
1983
1987
1989
1989
Záložníci:

Petr DOSTÁL
Vít KOPEČNÝ
Jan NEČAS
Matěj VYBÍHAL
Jakub VITÁSEK

1994
1993
1977
1990
1992
1990
1984
1981
1989

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistent: Zdeněk HALENKA
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Masér: Břetislav TICHÝ

ZMĚNY V KÁDRU:

Přišli: Cetkovský (hostování z Konice), Kopečný (hostování z 1.SK Prostějov).
Odešli: Martin Olejník, Jan Petrásek, Marek Pořízka (všichni konec hostování
z 1.SK Prostějov), Pavel Valtr (hostování Lipová).

Mládí vpřed. Soupiska Konice věkem připomíná spíše juniorku, čemuž se vymyká jen dvojice zkušených
třicátníků uprostřed obrany.
Foto: Jiří Možný
méně než dvacet, Kuba Kořenovský s Filipem Drešrem jednadvacet. Vesměs to ale nehrají
prvním rokem, takže když budou
mít formu, může to být dostatečně kvalitní,“ zůstává Řehák
optimistou.

Na ambicích pro zbytek sezony
to ale nic nemění, postup totiž
ani tak nebyl vzhledem k pozici
v tabulce na pořadu dne. „Ideální by bylo rychle nasbírat pár
bodů, aby na hráče nebyl takový
tlak. Nedíval jsem se, jak ostatní

oslabovali nebo posilovali, peníze moc nejsou nikde. Chceme
hrát dobrý fotbal a nemít sestupové starosti,“ vytyčil Řehák při
pohledu na složení kádru i devatenáct bodů a průběžné třinácté
místo základní laťku.

Krajský přebor Olomouckého KFS - los jarní části
18. kolo (neděle 23. března, 15.00):
Nové Sady – Medlov (sobota 22.
března, 15.00), Kojetín – Litovel
(sobota 22. března, 15.00), Konice – Troubky, Želatovice – Ústí,
Kralice na Hané – Kozlovice (sobota 22. března, 15.00), Šternberk
– Hněvotín (sobota 22. března,
15.00), Velké Losiny – 1.HFK
Olomouc „B“, Dolany – Zlaté
Hory.

12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Kozlovice
FK Nové Sady
1. HFK Olomouc „B“
FK Troubky
FC Želatovice
FC Šternberk
FC Kralice na Hané
TJ Medlov
TJ Tatran Litovel
FC Hněvotín
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
Sokol Konice
Sokol Ústí
FC Dolany
TJ Zlaté Hory

Útočníci:

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Foto: Jiří Možný


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

Josef CIBULKA
Jaroslav LEHKÝ
Zdeněk PETRŽELA
Martin ŠÍN

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Moravskoslezská divize, skupina „E“ - los jarní části
18. kolo (sobota 22. března, 15.00):
Otrokovice – Dolní Benešov, Slavičín – Šumperk (neděle 23. března, 10.15), Opava „B“ – Valašské
Meziříčí (neděle 23. března, 10.15),
Havířov – Určice (neděle 23. března, 10.15), Mohelnice – Hranice,
Karviná „B“ – Petrovice, Brumov
– Nový Jičín (neděle 23. března,
10.15), Přerov – Lískovec.

Kouč Petr Gottwald: „Kluci hrají s chutí, ale dělají dorostenecké chyby“

Kralice na Hané, Prostějov/jim - Trochu specifickou zimní přípravu zvolil pro tentokrát kouč Kralic na Hané Petr Gottwald.
Oproti předchozím zvyklostem vsadil na méně „přáteláků“
a nepřihlásil mužstvo na žádný přípravný turnaj. S využitím dlouhých týdnů a měsíců je ale spokojen a věří, že se to promítne i do
zbývající části krajského přeboru. Ten odstartují Kraličtí již v sobotu odpoledne doma proti Kozlovicím.
„Celkově proběhla příprava podle Šance byly, dobře jsme presovali,
našich plánů a očekávání. Splni- jen nám to tam nespadlo. Duel s
li jsme to, co jsme chtěli. I teplé Rousínovem ale kromě brankáře
počasí bylo ku prospěchu, nejsem nevyšel všem deseti hráčům. Asi
zastáncem kruté zimy, kdy je na nás dopadla únava, byli jsme
hodně sněhu. Trénovali jsme na pomalí, nevýbušní, takže jsem byl
umělé trávě v Prostějově a malé i naštvaný,“ zrekapituloval příploše v Kralicích na Hané, k tomu pravné souboje s tím, že od tohoto
byly i nějaké výběhy,“ představil utkání je ale ještě dost času dostat
Gottwald letošní model přestávky se do pohody, aby se podařil cíl v
mezi podzimní a jarní částí nej- podobě umístění v horní polovině
vyšší krajské soutěže.
tabulky.
Jím vedené mužstvo si tak nejprve Netradičně v úterý večer se
poradilo 4:1 s Konicí, poté padlo pak uskuteční generálka s Li1:2 s dorostem 1.SK Prostějov povou, která má ve svém káa 3:4 s Rousínovem. Právě tento dru hned několik kralických
zápas Gottwalda ani trochu ne- hráčů. „O víkendu už Lipová
Foto: Jiří Možný
potěšil. „V prvních utkáních jsme měla domluveného soupeře, nakdyž bude mít k dispozici čtrnáct drželi obrannou linii po taktické víc to v rámci tréninku pojmeme
hráčů. Dlouhodobě indisponova- stránce, i duel s dorostem hodno- jako modelové utkání. A protože
ný Michal Ján je totiž sice již po tím navzdory výpadku pozitivně. se možná nesejdou, tak je doploperaci, ale trénovat bude moci až
za dva tři týdny.

FILIP ŠKODA: „Očekává se ode mě asi to co od Zbožínka...“
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Jan BEDNÁŘ
Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
David PEKAŘ
Jan PETRÁSEK
Martin SCHÖN
Martin SVOZIL
Radim VANĚK

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ

1991
1990
1985
1983

V
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8
8
7
6
7
6
7
6
6
5

Michal JÁN
David JAVOŘÍK
Michal SKOPALÍK
Filip ŠKODA

Kádry Určic, Kralic i Konice doznaly přes zimu několika změn, prvotním cílem všech je nemít starosti se záchranou

1985
1989
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Stanislav DRAGON
Miroslav NEJEZCHLEB

O Víkendu startuje fotbalové jaro v divizi i v Přeboru Olomouckého KFS
Určice, Prostějov/jim - Z velké
části nový tým musel během několika zimních měsíců vytvořit
hlavní trenér Určic Evžen Kučera. Do Rakouska totiž odešli
opory z podzimní části Ivo Zbožínek s Matouškem, „eskáčko“
si stáhlo Ruse, Skopalík byl
dlouho zraněný, na marodce jsou stále Ján s kolenem a
Dragon s achillovkou. Nováčky
v kabině jsou naopak exkoničtí
Schön s Bednářem, uničovský
Filip Škoda a Jan Petrásek, posila z 1.SK Prostějov.
„Co jsme chtěli, to jsme splnili.
Po celou zimní přípravu jsme
ale vinou práce a zranění nebyli
kompletní. Věřili jsme, že se nám
podzimní kolektiv podaří udržet,
ale bylo to těžší, než jsme čekali,“
ohlížel se Kučera za uplynulými
týdny s trochu chmurným hlasem.
Až na „přátelák“ s Blanskem nebyl zatím s herními výkony příliš
spokojen, je to ale také tím, že měl
k dispozici zhruba dvanáct lidí
a musel spíše látat. „Snad to vše
dobře dopadne, bude to ale určitě

PODZIMNÍ TABULKa MS DIVIZE SKupina “E”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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děle 27. dubna, 16.00), Dolany
– Želatovice, Zlaté Hory – Konice, 1.HFK Olomouc „B“ – Kojetín (neděle 27. dubna, 10.00,
Hodolany), Hněvotín – Medlov,
Kozlovice – Litovel (neděle 27.
21. kolo (neděle 13. dubna, 16.00): dubna, 16.00), Ústí – Troubky
Velké Losiny – Nové Sady, Dola- (neděle 27. dubna, 10.00).
ny – Šternberk (sobota 12. dubna,
16.00), Zlaté Hory – Kralice na 24. kolo (neděle 4. května, 16.30):
Hané, 1.HFK Olomouc „B“ – Že- Nové Sady – Ústí (sobota 3. květlatovice (10.00, Hodolany), Hně- na, 16.30), Troubky – Kozlovice,
votín – Konice (sobota 12. dubna, Litovel – Hněvotín (sobota 3.
16.00), Kozlovice – Kojetín, Ústí – května, 16.30), Medlov – 1.HFK
Medlov (10.00), Troubky – Litovel. Olomouc „B“, Kojetín – Zlaté
Hory (sobota 3. května, 16.30),
22. kolo (sobota 19. dubna, 16.00): Konice – Dolany, Želatovice –
Nové Sady – Troubky, Litovel – Velké Losiny, Kralice na Hané
Ústí, Medlov – Kozlovice (neděle – Šternberk (sobota 3. května,
20. dubna, 16.00), Kojetín – Hně- 16.30).
votín, Konice – 1.HFK Olomouc
„B“ (neděle 20. dubna, 16.00), 25. kolo (sobota 10. května, 16.30):
Želatovice – Zlaté Hory (neděle 20. Kralice na Hané – Nové Sady,
dubna, 16.00), Kralice na Hané – Šternberk – Želatovice, Velké
Dolany, Šternberk – Velké Losiny. Losiny – Konice (neděle 11.
května, 16.30), Dolany – Kojetín,
23. kolo (sobota 26. dubna, 16.00): Zlaté Hory – Medlov, 1.HFK
Šternberk – Nové Sady, Velké Olomouc „B“ – Litovel (neděle
Losiny – Kralice na Hané (ne- 11. května, 10.00, Hodolany),

Hněvotín – Troubky, Kozlovice
– Ústí (neděle 11. května, 16.30).
26. kolo (neděle 18. května, 16.30):
Nové Sady – Kozlovice (sobota
17. května, 16.30), Ústí – Hněvotín (10.00), Troubky – 1.HFK
Olomouc „B“, Litovel – Zlaté
Hory (sobota 17. května, 16.30),
Medlov – Dolany, Kojetín – Velké
Losiny (sobota 17. května, 16.30),
Konice – Šternberk, Želatovice –
Kralice na Hané.

Dolany, Litovel – Velké Losiny
(sobota 31. května, 16.30), Medlov – Šternberk, Kojetín – Kralice na Hané (sobota 31. května,
16.30), Konice – Želatovice.

29. kolo (sobota 7. června, 16.30):
Konice – Nové Sady (neděle 8.
června, 16.30), Želatovice – Kojetín (neděle 8. června, 16.30),
Kralice na Hané – Medlov,
Šternberk – Litovel, Velké Losiny
– Troubky (neděle 8. června,
27. kolo (sobota 24. května, 16.30): 16.30), Dolany – Ústí, Zlaté Hory
Želatovice – Nové Sady (neděle 25. – Kozlovice, 1.HFK Olomouc
května, 16.30), Kralice na Hané – „B“ – Hněvotín (neděle 8. června,
Konice, Šternberk – Kojetín, Velké 10.00, Hodolany).
Losiny – Medlov (neděle 25. května, 16.30), Dolany – Litovel (nedě- 30. kolo (sobota 14. června, 16.30):
le 25. května, 16.30), Zlaté Hory Nové Sady – 1.HFK Olomouc
– Troubky, 1.HFK Olomouc „B“ „B“, Hněvotín – Zlaté Hory,
– Ústí (neděle 25. května, 10.00, Kozlovice – Dolany (neděle
Hodolany), Hněvotín – Kozlovice. 15. června, 16.30), Ústí – Velké
Losiny (10.00), Troubky –
28. kolo (neděle 1. června, 16.30): Šternberk (neděle 15. června,
Nové Sady – Hněvotín (sobota 16.30), Litovel – Kralice na
31. května, 16.30), Kozlovice Hané, Medlov – Želatovice
– 1.HFK Olomouc „B“, Ústí – (neděle 15. června, 16.30), KoZlaté Hory (10.00), Troubky – jetín – Konice.

SOKOL KONICE
Brankaři:
Miroslav REC

1990
Obránci:

Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Michal JURNÍK
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Patrik SEDLÁČEK
Lukáš VÁCLAVEK

1991
1992
1989
1977
1985
1980
1997
1990
Záložníci:

Filip DREŠR
Michal DREŠR
Petr FRANC
Michal GOTTWALD
Jakub KOŘENOVSKÝ
Lukáš OLEJNÍČEK
Tomáš SEDLÁČEK
Jan SMĚTÁK
Jan VOGL

1994
1994
1995
1995
1992
1997
1993
1991
1996
Útočníci:

Petr ANTL
Martin KOVÁČ

1993
1996

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman JEDLIČKA
Asistent: Radek ŘEHÁK
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří Kučera, Rostislav Přikryl a Jaroslav
slav Mazur

ZMĚNY V KÁDRU:

Přišli: Rec (hostování z Klenovic), Kováč, Olejníček, Sedláček, Vogl (dorost).
Odešli: Jan Bednář, Martin Schön (oba hostování Určice), Pavel Kryl (konec
hostování z Nových Sadů), Tomáš Řehák (konec hostování z Uničova), Milan
Čižmar (konec hostování z 1.HFK Olomouc).

Fotbalový klub
TJ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
JO
OV
pořádá

nábor

mladých

fotbalistů

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

Lední hokej
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2. LIGA MUŽŮ - SKUPINA "VÝCHOD"

PLAY-OFF

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

3

LHK Jestřábi
PROSTĚJOV

0

VHK
VSETÍN

vs.

Výsledky: 5:1, 5:4, 7:4

2

HC TORAX
PORUBA

HC ZUBR
PŘEROV

vs.

3

Výsledky: 2:1, 2:5, 3:0, 3:6, 2:3 s.n.

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

3. zápasy: LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín 7:4 (2:0, 2:2, 3:2). Branky: 18.
Indra (Duba, Kučera), 19. Belay (Sršeň), 30. Venkrbec (Polák), 33. Duba (Černý,
Luňák), 45. Jedlička (Černý, Kolibár), 51. Stejskal (Černý), 57. Šebek (Jurík, Černý)
– 37. Mikšovský (Žák, Báchor), 38. Zúbek (Vaněk, L. Vrba), 47. Hurtík (L. Vrba,
Vaněk), 56. F. Vrba (Mikšovský, Podešva). Diváci: 2 306. * HC RT TORAX
Poruba - HC ZUBR Přerov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Branky: 27. Seidler (Prokop,
Zachar), 32. Seidler (Vaněk, Vrána), 60. Pechanec (Šindelář, Hruzík). Diváci: 421.
4. zápas: HC ZUBR Přerov - HC RT TORAX Poruba 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). Branky:
15. Vlček (Šťastný), 17. Šťastný (Kolář, Blinka), 26. Kovařík (Pala, Goiš), 26. Brančík
(Janota), 33. Pala (Osina, Sedlák), 58. Šťastný (Brančík, Sakrajda) – 18. Slavík (Sedlář,
Krayzel), 38. Krayzel (Pechanec, Sedlář), 44. Vaněk (Seidler, Javín). Diváci: 2245.
5. zápas: HC RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov 2:3 po s.n. (0:0 - 2:1 - 0:1
- 0:0). Branky: 26. Sedlář (Pechanec), 39. Prokop (Javín, Pechanec) – 29. Kovařík
(Kudělka), 44. Janota (Brančík), rozhodující nájezd Kudělka. Diváci: 1457.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
JESTŘÁBŮ PŘED FINÁLE PLAY OFF

Brankáˇri

Lukáš VYDRŽEL 1 1
1
Kevin ROZUM
5 299 143
Ondřej KOCIÁN 3 187 76

0 1
0
13 130 2,61
11 65 3,53

100
0
90,91 0
85,53 0

Obránci
Robert JEDLIČKA
Filip ŠVAŘÍČEK
Jiří POLÁK
Jan KOLIBÁR
Robin MALÝ
Aleš KNESL
Michal NEDBÁLEK
Jan VESELÝ

8
8
8
8
8
8
4
2

4
2
0
0
1
0
0
0

Michal ČERNÝ
Vladimír STEJSKAL
Lukáš DUBA
Lukáš LUŇÁK
Matouš VENKRBEC
Viktor COUFAL
Šimon ANTONČÍK
Juraj JURÍK
Frank KUČERA
David ŠEBEK
Martin BELAY
Tomáš SRŠEŇ
Marek INDRA
David JURÍK

8
8
8
8
8
7
7
8
8
7
8
8
7
1

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

2
3
5
5
2
2
1
0

6
5
5
5
3
2
1
0

+3
+7
+15
0
+13
+1
0
0

6
4
16
12
14
2
0
0

Útočníci
11
15 +8
6
7
12 +11 12
6
11 +9
10
9
11 +7
6
5
9
+5
16
3
7
+6
2
6
6
-1
6
3
6
+7
4
4
6
+5
2
3
5
+4
2
1
5
+2
2
4
5
+5
6
1
3
+2
24
0
0
0
2
Zdroj: www.lhkjestrabi.cz

Kam příště aneb kdy na finále....
1. zápas, pondělí 17. března, 18:00 hodin:
LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov.
2. zápas, středa 19. března, 18:00 hodin:
HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov.
3. zápas, pátek 21. března, 18:00 hodin:
LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov.
případný 4. zápas, neděle 23. března, 17:00 hodin:
HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov.
případný 5. zápas, úterý 25. března, 18:00 hodin:
LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov.

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
POOKRAČUJE SOUTĚŽ
ĚŽ S HOK
O EEJJOV
O ÝÝM
MI JESTŘÁBY
A PPROSTĚJOVSKÝM
ROST
STĚĚJOVVSKÝM
SKKÝM VVEČERNÍKEM
EČČER
ERNNÍKEM
Před třemi 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 pondělním prvním finále 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., to stejné se opakovalo i minulý týden, kdy všechny tipující opět překvapil Marek Indra a jeho přesná střela z osmnácté minuty. Zatím
jediný šťastlivec se tak objevil ve druhém díle, kdy jeden z fanoušků Jestřábů
správně odhadl, že prvním střelcem rozhodujícího čtvrtfinále proti Frýdku-Místku bude Robert Jedlička.
Kdo zatím neuspěl, nemusí však věšet hlavu. Soutěž pokračuje i v tomto týdnu a můžete tipovat, kdo se postará o první branku Prostějova v
prvním finále, které se opět hraje na zdejším zimním stadionu. Čas na
tipování máte DNES, tj. do PONDĚLÍ 17. BŘEZNA, 17.45 HODIN.
Hlavní výhrou je, jak jinak tedy, klubová šála Jestřábů vyrobená u příležitosti 100. výročí prostějovského hokeje

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA TEDY ZNÍ:

KDO BUDE STŘELCEM PRVNÍ BRANKY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV V PRVNÍM FINÁLOVÉM UTKÁNÍ PLAY
OFF PROTI PŘEROVU?

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 PONDĚLÍ 17. BŘEZNA 2014, 17.45 hodin. Výherce
zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v pondělí 24. března.

Hlas zástupce kapitána Lukáše Luňáka před startem
hanáckého derby najdete na straně 30.

Hokejisté Prostějova postoupili do finále nejrychlejším možným způsobem

ZUBŘI OTOČILI SÉRII S PORUBOU A VYZVOU JESTŘÁBY
Padne při domácích finálových zápasech hranice tří tisíc diváků?

Na souboj otců trenérů proti synům hokejistům ve
vrcholu play off východní skupiny druhé hokejové ligy nedojde. Potenciální finále Prostějova s Porubou
nabízelo kromě střetnutí dvou nejlepších týmů po základní části i minisouboj Petra Zachara s Tomášem
Sršněm mladším na jedné straně a Davida Zachara
s Tomášem Sršněm starším na straně druhé! Vše je
ale nakonec jinak... Dojde na třaskavé hanácké derby a další díly nekonečného seriálu bitev dvou rivalů
- Prostějova a Přerova! První utkání je na programu
již dnes, tj. v pondělí 17. března na prostějovském
ledě, druhý špíl se odehraje ve středu v Přerově a třetí
v pátek 21. března opět v Prostějově.
Prostějov/jim
Jestřábi zdolali minulé úterý
i potřetí Vsetín a jako první si po
výsledku 3:0 zajistili postup do
finále. Soupeře jim určily teprve
až samostatné nájezdy rozhodujícího pátého semifinále mezi
Porubou a Přerovem. Dál prošli
hostující Zubři, zatímco pro domácí tým v sestavě s Tihlářem,
Javínem, Krayzelem či právě
Davidem Zacharem sezona skončila.
Až do sobotního dějství platilo,
že si druhý i třetí tým dlouhodobé soutěže drží domácí neporazitelnost. Poruba nejprve doma
vyhrála 2:1, aby venku padla 2:5,
v úterním třetím utkání doma
uspěla 3:0 a jela do Přerova s
mečbolem. Čtvrté utkání ale lépe
zvládli Hanáci a srovnali na 2:2,
zcela stejný průběh pak mělo
i závěrečné setkání obou mužstev.
Poruba začala lépe a Marek Sed-

lář ji v šestadvacáté minutě poslal
do vedení, o tři minuty později
srovnal Lubomír Kovařík. Ještě
na konci druhé třetiny vrátil domácím vedení Lukáš Prokop, jenže stejný hráč se při oslavě dostal
do konfliktu s hosty a dostal trest
do konce utkání. Hosté pětiminutovou přesilovku v jejích závěrečných sekundách proměnili a za
stavu 2:2 se šlo do prodloužení.
Deset nastavených minut rozuzlení nepřineslo a na rozdíl od
extraligy přišly na řadu samostatné nájezdy. Začínali Přerovští
a v úvodních dvou sériích uspěli
Matula i Seidler, Osina i Sedlář.
Před třetími exekutory nahradil
Gleich v bráně Poruby Tihláře,
ale ani on neuspěl, když ho překonal David Kudělka. Luděk
Krayzel tak musel dát. Leč to se
mu nepodařilo a v dramatickém
vyvrcholené slavil Přerov.
Funkcionářům tak odpadla alespoň jedna starost, ve středu totiž

Bitva o Hanou. Již pět zápasů neporažení hokejisté Prostějova poměří síly s nečekaně úspěšným celkem Přerova.
V euforii hrajícím Zubrům se totiž podařil obrat proti Porubě a dojde tak na minimálně tři derby. Foto: koláž Večerníku
patří stadion v Porubě Čínskému
národnímu cirkusu a druhé finále
by se tak muselo hrát v náhradním termínu, což by se následně
dotklo i druhého prostějovského
utkání. K ničemu takovému ale
tedy nedošlo a platí původní rozpis zápasů pondělí, středa, pátek
a případně i neděle a úterý.
Hanácká derby mezi Prostějovem a Přerovem tak napíší
minimálně tři, ale možná až
pět pokračování. Všechny čtyři vzájemné duely této sezony
nabídly nesmírně vyrovnanou
podívanou a hned třikrát se
prodlužovalo, třikrát se radovali Jestřábi a jen jednou
Zubři.
Poprvé na sebe tyto týmy narazily v polovině září v Přerově.
V duelu třetího kola se oba celky střídaly ve vedení a konečný
stav 4:3 určila až trefa Vladimíra
Stejskala ze třiašedesáté minuty, odveta o měsíc a půl později

dopadla přesně naopak. Dvougólový Tomáš Vlček vystřelil
v nastavení Zubrům výhru 5:4.
Ve třetím duelu Jestřábi ztratili
v závěru dvougólový náskok
a vše opět směřovalo k prodloužení, to ale po chybě gólmana
odmítl v poslední minutě Michal
Černý. Opět se tak prodlužovalo
až ve čtvrtém duelu, ovšem ani
druhé setkání na prostějovském
zimním stadionu až do nájezdů
nedošlo. V proměňování přesilovek sice byli lepší hosté, kteří
i díky tomu byli dlouho o dva
kroky vpřed, právě v početní
výhodě a za stavu 4:4 se ale opět
Stejskal dočkal vítězné trefy.
Zubři si v první polovině sezony
procházeli hlubokou krizí a vyvrcholilo to výměnou realizačního
týmu, kdy na post hlavního trenéra nastoupil Vladimír Kočara.
Mužstvu se postupně začalo dařit
a vydařený závěr ledna společně
s celým únorem rozhodly o tom,

že z toho bude nejen play off, ale
dokonce i posun hned za Prostějov
a Porubu na třetí místo.
A v nastoleném trendu pokračují
přerovští hráči i nyní. Z posledních patnácti zápasů jich hned
dvanáct vyhráli, neuspěli jen
jednou ve čtvrtfinále proti Technice Brno a dvakrát v semifinále
s Porubou. Jejich formě se mohou rovnat právě jen Jestřábi, kteří před play off devětkrát v řadě
neprohráli a nyní drží šňůru pěti
výher.
Nejvíce bodů ze všech Přerovanů - konkrétně deset za tři góly
a sedm nahrávek - získal již téměř
čtyřicetiletý Richard Brančík,
jen o dva body zpět je Lubomír
Kovařík, jenž je současně se
šesti góly největším kanonýrem.
V bráně disponují skvělými statistikami Jiří Sklenář i Martin
Vojtek. Oba mají úspěšnost nad
třiadevadesát procent a průměr na
hranici dvou a čtvrt branky.

„Bude to o osobní zodpovědnosti, jak se s tím kdo vyrovná“
Kouče Jestřábů Petra Zachara těšil hladký postup do finále, stále je však co zlepšovat
Prostějov - Spokojenost s pěti výhrami v řadě a téměř
týdnem na přípravu i regeneraci, ovšem výhrady k velkému množství oslabení a z nich pramenících inkasovaných branek. Tak lze ve stručnosti popsat pocity hlavního trenéra prostějovských hokejistů Petra Zachara
po vyřazení Frýdku-Místku i Vsetína a před začátkem
ostře sledované bitvy s Přerovem. Zkušený trenér věří
v schopnosti i odolnost svých hráčů a očekává parádní
atmosféru v hledišti. Do dnešního prvního utkání nasadí
totožnou sestavu jako minulé úterý proti Vsetínu.
Jiří Možný
Po celou semifinálovou sérii
na vás byla znát mnohem
větší uvolněnost než ve čtvrtfinále.
Užil jste si zápasy se Vsetínem?
„Jde o dobrý pocit, že jsme to zvládli. S Frýdkem-Místkem jsme se
zbytečně dostali pod tlak tím, když
jsme prohrávali jedna dva na zápasy.
Byli jsme lepší, měli jsme ale velké
problémy s proměňováním šancí.
Se Vsetínem jsme je proměňovali,
to byl
y ten diametrální rozdíl.“
Můžete být spokojen i s přesilovkami, z nichž jste dokázali skórovat?
„Sice jsme v posledním zápase dali
pět gólů, přesilovky se nám ale nedařily. Snad jen v situaci pět na tři to
bylo nacvičené, ostatní vycházelo
z momentální situace. Spíše jsme
v oslabení góly dostávali, takže pořád máme co zlepšovat.“
Semifinálovou sérii jste
ukončili minulé úterý a první finále je na pořadu až skoroo
týden později, v pondělí sedmnáctého března. Jak jste využili tolik
nezvykle volného času?
„Jeden den jsme dali dobrovolný
trénink a teď už opět trénujeme
standardně. Vložili jsme do harmonogramu i regeneraci, tedy bazény,
saunu, aby se kluci co nejvíce dostali
z únavy. Teď už se plně připravujeme na první finálový zápas.“
V play off se nejvíce prosazují ti nejzkušenější. V čem
je to tak jiné než základní část?
„To byste se musel zeptat těch hráčů... (úsměv) Ale každý zápas je
jiný. Viktor Coufal v jednom zápa-

se udělal pět bodů, v dalším už pak
nebodoval. Právě tito zkušení jsou
schopni si výkonnost dlouhodobě
udržet.“
Když jste zmínil Viktora
Coufala, jak to s ním vypadá?
„Má antibiotika a minimálně týden
je mimo hru. Vypadá to tak, že na
první
finále nebude.“
p
A jak je to s Davidem Juríkem a Martinem Krylem,
kteří se v sestavě také neobjevují?
„David Jurík má možnost hrát za
zlínskou juniorku, tak jsme toho využili. Pustili jsme ho tam a nasadili
jsme jiné hráče. Martin Kryl má problémy se školou, rozběhl se mu letní
semestr a musí teď pravidelně jezdit
na studia. Neabsolvuje všechny tréninky, proto je teď mimo základní
sestavu.“
Konec čtvrtfinále a celé
semifinále odchytal Kevin
Rozum. Bude jedničkou i pro finálovou sérii?
„Vítězná sestava by se neměla měnit, je to taková sportovní zákonitost.
Máme sérii pěti vítězství, takže by
zpočátku měl chytat Kevin a Ondra
bude nachystaný kdykoli naskočit
jako dvojka.“
Co stálo za tím, že Ondra
Kocián nebyl v posledních
duelech připraven ani jako gólman číslo dvě?
„Způsobil si zranění. Chvíli to vypadalo vážně, že to budou tři čtyři
týdny, naštěstí se původní odhady
nepotvrdily a byl mimo hru jen osm
devět dní. Teď už začal trénovat a vypadá to, že by byl okamžitě schopen

„Abychom potvrdili střeleckou formu,
kterou jsme měli v semifinále. A také,
aby přišla zajímavá divácká kulisa,
která bude ještě větší než na semifinále.

Tipl bych si, že přijde až tři a půl tisíce diváků!“
hlavní lodivod Jestřábů PETR ZACHAR vyřknul
přání před dnešním finálovým zápasem číslo jedna
Foto: Jiří Možný
naskočit do zápasu. Je důležité mít
dva kvalitní gólmany a možnost volby. Doufáme, že Kevin si výkonnost
udrží a že se tam s Ondrou vystřídají.
Byl jsem se ve čtvrtek dívat na Přerov
a zápas předtím vychytal Tihlář nulu,
v Přerově střídal po třech brankách.
Prostě je to pokaždé jinak...“
Ve finále nakonec nebude
vaším soupeřem druhý
tým po základní části Poruba,
ale naopak překvapivě Přerov.
Nemáte obavy, jak se s vyhecovanou atmosférou vypořádají mladí
hráči?
„Tato skutečnost se může projevit,
máme tu ale osm deset zkušených
hráčů, ať je to Jirka Polák, Honza
Kolibár, Michal Černý, David Šebek, Lukáš Duba, kteří tuto soutěž
hrají mnoho let, Láďa Stejskal hrál
jednou baráž a jednou finále, Lukáš
Luňák hrál play off za České Budějovice proti Vítkovicím. Tito borci
svoji zkušenost mají. V týmu je
sice mnoho mladých hráčů, ale já
si myslím, že minimálně polovina
mužstva s tím zkušenosti má a měla
byy to zvládnout.“
Byla by z tohoto hlediska
lepším soupeřem Poruba?
„Poruba je technické mužstvo, hraje
kombinační hokej, ne tolik agresivní
a provokativní. Z tohoto pohledu by
byla lepší... S Přerovem to ale bude
mít větší náboj, diváckou kulisu
i atmosféru...(úsměv)“
Lze naopak říci, že Přerov
má pro změnu zranitelnější
defenzivu?

„Přerov má momentálně jen brankáře Sklenáře, zkušený Vojtek je
zraněný a nevíme, jak dlouho. Je
možné, že v obranné činnosti by
Přerov mohl být slabší, ale každý
zápas je jiný a finále play off karty
rozdá úplně jinak. Bude to o osobní zodpovědnosti, jak se s tím kdo
vyrovná.“
y
Za Porubu hraje váš syn,
mělo by pro vás finále
s tímto soupeřem zvláštní náboj?
„To ne. Nemám čas ho sledovat,
protože se plně věnuji svým hráčům. Hecování proběhlo spíše
z Davidovy strany, protože v Porubě jsou tři kluci, kteří se mnou
kdysi hrávali ve Vítkovicích
a v Třinci. Tak mi vzkazovali nějaké
průpovídky, že tu vyvěsí transparenty
y a ppodobně. Ale jinak nic.“
Může být výhodou, že
druhá série se protáhla na
pět zápasů?
„Jestli je to výhodou těžko říct, ale
určitě jsme neztratili. Série na pět
zápasů, zvlášť ta semifinálová je
hodně namáhavá a hrát obden se
musí projevit. Navíc oni čtvrtfinále hráli na čtyři zápasy, takže to
neměli jednoduché. Mají už v nohách devět zápasů za dvacet dní, to
je
j velká porce.“
Ukázala vám série se
Vsetínem něco jiného
oproti duelům s Frýdkem-Místkem?
„Ano. Zaprvé jsme měli hodně vyloučených a zadruhé jsme
dostávali spoustu laciných gólů
v oslabení. Na tom musíme hodně

zapracovat, protože jsme dostali
hned devět branek při hře čtyřech
pproti pěti a třem proti pěti.“
Takže v první řadě se vyvarovat zejména zbytečných
faulů v útočné třetině...
„Jsou to zbytečné tresty, které oslabují mužstvo, a pokud máte dvanáct
vyloučených, tak hrajete více než
jednu třetinu v oslabení. To je strašně
moc! Ztrácíte dynamiku mužstva,
nehrají všichni, nejde tolik útoků,
nedostáváte se do šancí, neroste sebevědomí.“
V posledních zápasech je
hodně vylučovaná první
lajna a zejména Vladimír Stejskal
s Matoušem Venkrbcem. Je to
dáno tím, že na ledě tráví tolik
času?
„Je to hlavně o hlavě. Hráč by měl
být zodpovědný za svou hokejku, co
s ní dělá. Agresivita a důraz je jedna
věc, musí tam být ale i sebekontrola,
v tomto právě na sobě kluci musí
pracovat. Když to vezmu, tak Matouš se čtyři zápasy po sobě nechal
zbytečně vyloučit a dvakrát nás to
stálo zápas. Je to na zvážení, aby si
to uvědomil a zapracoval na tom.“
Co dále si před začátkem
finále přejete?
„Abychom potvrdili střeleckou formu, kterou jsme měli v semifinále.
A také, aby přišla zajímavá divácká
kulisa, která bude ještě větší než na
semifinále. Pro ně se to hraje. Protože je naším supeřem Přerov, tak
bych si tipl, že dnes přijde až tři a půl
tisíce diváků! (úsměv) Hokeji by to
jen prospělo.“

Lední hokej
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Vyřazení Valachů usnadnily přesilovky

III.

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

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 Venkrbc-

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Do zápasu jsme nevstoupili nejlépe, Vsetín měl na začátku nějaké šance,
trošku nás zatlačil. Dlouho jsme se hledali, asi až v polovině první třetiny
jsme se z toho vymanili a zápas se vyrovnal. Měli jsme střelecké štěstí, ale
po celou dobu to bylo vyrovnané utkání, v závěru jsme si to pohlídali a zápas
dovedli do vítězného konce. Velký vliv mělo to, že jsme v první třetině vsítili
dvě branky a tento náskok jsme si drželi prakticky celý průběh zápasu. V některých fázích utkání jsme se však nechávali zbytečně vylučovat a dostávali
jsme góly v oslabení.“

VIKTOR HLOBIL – VHK Vsetín:

„Jeli jsme do Prostějova s tím, že chceme vrátit sérii na Vsetín. Nebylo to
z naší strany špatné, ale vždy když jsme se k něčemu nadechovali, šli jsme
do oslabení. Rozhodla určitě první třetina, kdyby skončila bez branek, asi
by byli domácí nervóznější. Ty dva rychlé góly nás přibrzdili a výsledkově jsme se už do zápasu nevrátili.“
ovu střelu
tř l za čáru
čá Stejskal
St j k l - 5:1.
51
Závěr zápasu již byl hodně rozkouskovaný, 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

ú ěš ě kd
j ětší šanci
š i
neúspěšně,
kdyžž největší
měl ještě v oslabení Duba, jenž
jel od střední třetiny sám na Plška
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.

7
4

2:0
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K
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Branky a nahrávky: 18. Indra (Duba, Kučera), 19. Belay (Sršeň), 30. Venkrbec (Polák), 33. Duba (Černý, Luňák), 45. Jedlička (Černý, Kolibár), 51. Stejskal (Černý), 57.
Šebek (Jurík, Černý) – 37. Mikšovský (Žák, Báchor), 38. Zúbek (Vaněk, L. Vrba), 47.
Hurtík (L. Vrba, Vaněk), 56. F. Vrba (Mikšovský, Podešva). Vyloučení: 10:13, navíc
Farda (V) 10 minut osobní trest, Ševčík (V) 10 minut osobní trest. Využití: 5:2. V oslabení: 0:0. Diváků: 2 306.

Sestava lhK jestřábi
Rozum
Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár,
Veselý, Nedbálek

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

sestava VHK Vsetín:
Hromada – Hurtík, Žák, F. Vrba, Báchor, Tichý, Farda, L. Vrba
– Tesařík, Kajaba, Vaněk, Ambruz, Hruška, Ševčík, Mikšovský,
Zúbek, Podešva, Vítek, Kývala. Trenéři: Jiří Weintritt a Viktor Hlobil.

David Šebek: „Na každý zápas přijdou ne dva, ale čtyři tisíce diváků!“
Prostějovský útočník přispěl k vyřazení Vsetína a nyní se těší na parádn
parádní finálovou atmosféru

Prostějov - Dohromady dvě branky a tři asistence stihl
v letošním play off vyprodukovat neoholený, ale ostříhaný David Šebek. Devětadvacetiletý útočník Jestřábů
zvolil stejně jako ostatní jeho spoluhráči mírně upravený
rituál typický pro vyřazovací část, tedy strništěm a později plnovousem zarostlou tvář i naopak strojkem výrazně sestřižené vlasy. Zatím to funguje a daří se všem
útočným formacím. Ta s Davidem Šebkem, Jurajem
Juríkem a Michalem Černým nastřádala již šestadvacet
bodů za devět branek a sedmnáct asistencí.
Jiří Možný
Ve druhém i třetím semifinále to byla divoká
přestřelka. Z čeho pramenilo tolik
branek na obou stranách?
„Vsetín hraje hokej, zbytečně to nebetonuje, hraje se nahoru dolů. Jsou
tam šikovní hráči, kteří si dokáží
dát puk. Hrají perfektní hokej, pro
diváky to muselo být pěkné. V
dnešním (myšleno úterním – pozn.
autora) zápase jsme měli nějaké chyby z obrany, dostali jsme zbytečné
góly, měli jsme zbytečná vyloučení.
To nás stálo síly i obdržené góly.“
Byli jste desetkrát vyloučení
předtím dvanáctkrát. To je
více než třetina odehraná v oslabení...

„Pramení to ze zápalu boje, kluci
nechtějí dát puk zadarmo a občas si
pomohou hokejkou. To už je hokej.
Musíme se toho ale do finále vyvarovat, protože se nám nemusí tolik
dařit brankově. Ale klobouk dolů, že
jsme hodně oslabení uhráli.“
Zmínil jste diváky, jak vám
sedělo, že se každý zápas
hrál před více než dvoutisícovou
návštěvou?
„Pro hokejistu je to vždy krásné,
když jich přijde takový počet. Je
to skvělé a člověk chce na ledě
udělat maximum a dovést tým k
úspěchu. Aby potom přišla správná
děkovačka, je to nádhera.“
Teď se ale zdálo, že jste
první třetinu působili
ospale. Měl jste stejný pocit?

„Vsetín na nás vletěl, jak jsme
čekali. My jsme měli mečbol a
oni už neměli co ztratit, snažili se
hrát, nedat nám to zadarmo. Měli
jsme štěstí, že nám tam padl první
gól, oni pak polevili a hned dostali druhý. Kluci ze Vsetína hráli
velmi dobře, pak to zjednodušili,
jen nahazovali, aby se to odráželi.
Nějaký gól jim tam padl a hned
jim narostla křídla. Podceněním
to nebylo, je už pravda, že se nakupí nějaká únava. Důležité je, že
se vyhrálo, a historie se už neptá
jak... (úsměv)“
Došlo pak za stavu 4:0 k
polevení z vaší strany?
„Ano, určitě tam bylo nějaké polevení, bylo. Zase jsme zbytečně
faulovali, začali jsme vymýšlet
místo toho, abychom hráli jednoduchý hokej. Oni si to udrželi
vzadu, nic nevymýšleli. Padly jim
tam dvě branky a bylo to.“
Bodově se daří zejména
Michalu Černému, dá se
říci, že právě vaše lajna je zatím
rozdílová?
„Já bych to tak neviděl, že zrovna
naše lajna... Ano, padlo to tam,
ale každý zápas je jiný, jednou to
padne jedné, podruhé jiné řadě.
Důležité je, že se vždy nějaký

gól dá, a je jedno, jestli ho dá
Petr, nebo Pavel. Důležitéé je, že
nahoře je výhra.“
Gólovou tečku za semifinále jste obstaral
al vy,
byla to ale velmi netradiční
radiční
přesilovková branka...
„Vyplynulo to z toho, že Vsetín
na nás vletěl a tlačil se do útoku.
Pak Michal Černý ujel s Jurajem,
urajem,
jim se to ještě nepovedlo, ale jak
byli hosté rozhozeni, tak jsem
sem se
dostal sám před bránu a dneska
jsem si věřil, že to dám. Ne jak
ve Vsetíně a padlo mi to tam
(úsměv).“
V čem byl takový rozdíl
mezi čtvrtfinále a semifinále, že jste postoupilii hned
po třech duelech?
„Tam jde o to, že Vsetín
ín hrál
hokej a Frýdek-Místek to
o zabetonoval. Hrál takový styl bránit,
bránit a z protiútoku dát nějaký
gól. Druhá věc je ta, že když
yž jsme
vletěli do play off, tak jsme
me hráli
špatně. Každý si chtěl dát gól, nehráli jsme pořádně dozadu, pak to
vyvrcholilo ve druhém zápase.
ápase.
Po něm jsme ‘dostali kartáč’
áč’ od
pana majitele, který nám hodně
pomohl. Důležité je, že kluci
zjistili, jak se play off hraje.“
e.“

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
stranu 12

„Dokud jsme nedostali sedmý gól, tak celý tým věřil,“

nevzdával se Adam Mikšovský naděje na finále

Prostějov - Celkem čtyřiadvaceti kanadskými body, ale
také pětadevadesátí trestnými minutami se do vsetínských hokejových statistik zapsal Adam Mikšovský.
Šestadvacetiletý útočník se tak podílel na konečném
pátém místě mužstva po základní části i vyřazení Opavy
v napínavé pětizápasové sérii, na Prostějov si už ale on
ani jeho spoluhráči nepřišli. Prostředí Jestřábů mu ale cizí
není, v Prostějově strávil jednu prvoligovou a část druholigové sezony. V šedesáti zápasech tehdy stihl devatenáct
bodů, když posbíral devět branek a deset asistencí.
Jiří Možný
Třetí semifinálovou porážkou pro vás sezona
skončila. Můžete ji považovat za
úspěšnou?
„Myslím si, že určitě. Na začátku
jsme si jasně řekli první kolo a
vše, co bude nad, je pěkné. Nechci
ovšem říkat, že nastalo uspokojení, to ne. První kolo bylo pěkné,
ale škoda, že jsme Prostějov více
nepotrápili. Je ale potřeba říct, že i
když to skončilo 3:0, tak jsme byli
důstojným
soupeřem.“
j
Při posledním zápase se
zdálo, že váš gól na 4:1
přišel pozdě. Nakonec se vám
ale podařilo zápas ještě trochu
zdramatizovat.
„Poslední tři minuty v první a deset patnáct ve druhé třetině jsme
byli horším soupeřem, to rozhodlo
o celém zápasu. Naše první část,
kdy oni měli čtyři střely a dali z
toho dva góly, vypovídá o tom,
že jsme zpočátku hráli dobře. Pak
jsme nesmyslně polevili, nerozumím tomu.“

Dostali jste hned třináct
dvouminutových trestů
a dva osobní, čemu tohle přičíst?
„Nás to trápí celou sezonu! Máme
hodně vylučovaných, pak to tak
dopadá... Každý si musíme uvědomit, co to vyloučení udělá pro
jednotlivce i celkově pro klub.
Není to příjemné nechat se tolik
vylučovat.
Určitě ne.“
y
Několikrát jste se dotáhli
až na rozdíl dvou branek.
Co chybělo k tomu, abyste zadělali na ještě větší drama?
„Škoda, že jsme se nedotáhli do
bezprostředního kontaktu, vždy
jsme dostali hloupý gól... Je to
možná i tím, že kluci z Prostějova
jsou vesměs profíci, my chodíme
ráno do práce a odpoledne na trénink. Dopadlo to tedy takto.“
Rozhodl sérii druhý
zápas, kdy jste na konci
inkasovali při oslabení tři na
pět?
„Ano. Ta přesilovka udělala hodně. Jak se říká, kdo ji nedá, nezaslouží si zvítězit. Asi to byl klíčový
moment. Prostějov jsme předtím

„Každá série má vyhecované dvojice,
které jdou proti sobě se záměrem
rozhodit druhou stranu.
Pročč bych kluky, které znám,
P
nějak zákeřně fauloval?“
vsetínský útočník ADAM MIKŠOVSKÝ
vsetín
o vyhecovanosti v play off
doma dvakrát porazili a rád bych
věděl, čím to bylo, že se to nepovedlo i potřetí. Teď už je to jen
kdyby, a kéž by. Prohráli jsme a
sezona nám skončila. Prostějov
postoupil.“
p
Čtvrtfinále jste otočili z
0:2 na 3:2, věřili jste, že
se vám to může podařit i s Prostějovem?
„Dokud jsme nedostali sedmý gól,
tak celý tým věřil. Troufám si říct,
že když jsme Opavu porazili 3:2,
tak nás ani v jednom zápase nepřehrála. Když Opava vyhrála, tak to
bylo se štěstím, nebo naší nediscipplinovaností.“
V dresu Jestřábů jste
strávil část hned několika
sezon. Jak vzpomínáte na Prostějov?
„Já dobře. Ať to byla prvoligová,
nebo druholigová sezona, tak mám
pěkné vzpomínky. Teď v sérii mezi
námi byly nějaké hecovačky, to
k tomu ale patří. Každá série má
nějaké vyhecované dvojice, hráče,
kteří jdou proti sobě, ale je to jen se

záměrem rozhodit druhou stranu.
Proč bych tady kluky, které znám,
nějak zákeřně fauloval? Kamarádi
jsme, ale když jsme na ledě, tak
jdeme do sebe. Řekli jsme si, že to
musíme dohrávat, některé to rozhodí. Psalo se, že jsem blázen, ale to je
mi jedno
a k play off to patří.“
j
Jak využijete volno, než
vám začne příprava na
nový ročník?
„Rád bych zregeneroval, protože
většinou ráno odejdu a večer přijdu.
Teď asi ráno odejdu a přijdu už ve
tři ((smích).“
Kdyby přišla nabídka z
první ligy, šlo by ji skloubit s prací?
„Skloubit by to momentálně nešlo.
Pokud by nabídka někdy byla, bavíme se hypoteticky, tak by musela
stát za to. Nejde to hrát za dvacet
tisíc hrubého, to ať se na mě nikdo
nezlobí (úsměv). Prioritou je pro
mě to, co mě bude živit, z čeho
budu mít peníze. Na hokej jsem ale
nezanevřel, budu hrát druhou ligu a
u ní pracovat.“

„Do play off jsme vletěli špatně.
Každý si chtěl dát gól, nehráli jsme
pořádně dozadu. Po druhém duelu
série jsme ‚dostali kartáč‘
od majitele, ten nám pomohl...“
forvard prostějovských Jestřábů DAVID ŠEBEK
o rozdílných výkonech ve čtvrtfinále a semifinále

Foto: Jiří Možný

S čím tedy můžete jít do
finále?
„To
„T se bude odvíjet od toho, kdo
tam bude. Musíme hrát to, co
hrajeme teď. Tedy parádní hokej a
hraje
poctivá hra dozadu. Nedostat gól a
poct
vždy nějaký dát (úsměv).“
To je mezi Přerovem a Porubou tak výrazný rozdíl?
„Ano.
„An S Přerovem je to derby. To
je vvždy vyhecované a na každý
zápas
zápa přijdou ne dva, ale čtyři tisíce diváků, bude tu plno a úplně
jiná atmosféra. Mně osobně je to
ale celkem jedno, protože když

chceme postupovat, tak musíme
porážet každého, ať je to kdokoliv.“
Kromě hraní za „áčko“
také trénujete jestřábí
mládež. Sledují děti vaše vystoupení?
„Co jsem si všiml, tak se chodí
víc dívat než na tréninky (smích).
Dělám si legraci. Líbí se jim to ale
to je důležité“
A snaží se vás pak napodobit?
„Doufám, že mě ne (smích). Tady
jsou jiní hokejisté, které by měly
napodobit. Mě raději ne.“

Mladší dorostenci si vyšlápli na lídra z Poruby

Hostující bek Jiří Skokan SKONČIL S NATRŽENOU

SLEZINOU V NEMOCNICI!
Prostějov/jim - Boj o konečné druhé místo svádějí ve
východní skupině Eliod ligy
mladšího dorostu hokejisté
Prostějova. O celkovém triumfu Poruby není pochyb, právě
mezi Jestřáby a Kopřivnicí se
ale rozhodne o tom, kdo zakončí sezonu jako druhý. Dvě
kola před koncem mají mírně
navrch Východomoravané, i
díky skalpu Poruby však tým
vedený trojicí Filip Smejkal,
Miroslav Pezda a Lukáš Majer zaostává jen o jediný bod.
Do utkání šestého nadstavbového kola měli domácí raketový
start a již v jedenácté minutě se
po brankách Skácela a Bednaříka ujali vedení 2:0. S celkem
šestnácti výhrami jasně nejlepší
celek tabulky se ale nenechal
vykolejit, ve druhé třetině dvěma slepenými góly vyrovnal a
zkraje třetího dějství se dokonce
dostal do vedení.
Jestřábi se tím ale nenechali
vykolejit a díky Kořenkovi si
vynutili prodloužení. V něm se
nerozhodlo a na řadu tak přišly
nájezdy. To už v prostějovské
bráně stál místo Rochly Kopecký a také jeho zásluhou a proměněným nájezdem Hanáčka se
bonusový bod přesunul na stranu domácích.
„Už jednou v sezoně jsme jim
dokázali sebrat bod a teď je i porazit. Mají v kádru starší kluky a
postup jasný, naši hráči ale bojovali a vyrovnali se jim. Někdy
byli i lepší a na konci šťastnější,“
radoval se hlavní kouč prostě-

LHK Jestřábi Prostějov
4:3
HC RT TORAX Poruba na nájezdy (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Skácel (Kořenek), 11. Bednařík (Liška), 50.
Kořenek (Slavotínek), rozhodující nájezd Hanáček - 32. Konečný
(Veselý), 33. Voznička (Vospálek), 43. Malát (Konečný, Konvička).
Rozhodčí: Doležel – Skokánek, Zedník. Vyloučení: 10:4. Využití:
1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 45.

Sestava Prostějova:
Rochla (61. Kopecký) - Chujac, Bednařík, Pěnčík, Žilka, Kubík - Hanáček, Kořenek, Lauryn, Vytásek, Foltas, Skácel, Liška, Antoníček,
Slavotínek. Trenér: Filip Smejkal.

jovského výběru Filip Smejkal.
Jedinou kaňkou vydařeného
zápasu bylo vážné zranění
obránce Poruby Jiřího Skokana, pro něhož musela dojet
sanitka a následoval pobyt na
„jipce“ v Prostějově. „Neviděl
jsem to přesně, ale souboj se až
takový nezdál. Jejich hokejista
jel ve vysoké rychlosti a nekontroloval si, že ho dojíždí náš hráč.
Prý má natrženou slezinu a zlomená žebra. Bohužel se to občas
stane a patří to k hokeji,“ popsal
Smejkal osudový střet a popřál
patnáctiletému hráči soupeře
brzké uzdravení a návrat zpět
na led.
Posilněn nečekanou výhrou
cestoval o pár dní později prostějovský výběr k dalšímu utkání
na půdu Šumperka, se slávou se
ale domů nevracel. Přišlo totiž
vystřízlivění a porážka 2:7. Po
výsledku 3:6 v Porubě ale nebodovala ani Kopřivnice a rozdíl
mezi Černými Vlky a Jestřáby
zůstal beze změny.
„Přijeli jsme tam jak mistři svě-

ta... Je pravda, že jsme nenastoupili v nejsilnějším složení, to ale
nic neomlouvá. Kluci si ještě
neumí srovnat v hlavě, že každý
zápas začíná za stavu nula nula,
navíc se je v takovém počasí
hůře motivuje,“ mrzela porážka
prostějovského kouče, jenž průběžnou tabulku až tolik nesleduje a hlavní pro něj je, aby si hráči
zahráli naplno a nemuseli se za
výkon stydět.
A jak to vidí dvaatřicetiletý
bývalý útočník se svým případným návratem na led?
„Už rok a půl nehraji. Trošku
mě to mrzí a atmosféra mi chybí. Chtěl jsem kariéru dohrát v
Prostějově, nebylo mi ale přáno
z Olomouce... Bylo by potřeba
potrénovat a vrátit se do sportovního režimu, zatím tak budu
pokračovat jen jako trenér. Kdyby ale i letos pokračoval Grewis
Plumlov, tak bych s Peštukou či
Kumstátem hrál tam,“ vysvětlil svůj neměnný postoj bývalý
hráč Prostějova, Olomouce,
Znojma či Havířova.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Basketbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. března 2014

Basketbalisté Prostějova zvládli pouze jedno ze dvou utkání uplynulého týdne

90 ARIETE PROSTĚJOV
64 JIP PARDUBICE

ORLI NEHLEDAJÍ ALIBI. DRUHÉ MÍSTO CHTĚJÍ

poločas: 41:40
čtvrtiny: 20:16, 21:24, 23:13, 26:11
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

39/22:50/23
10:2
19/16:17/12
35:28

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:15
18:18
14:9
18:21

Rozhodčí: Hruša, Kapl, Nejezchleb.
Diváci: 200.

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
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Basketbalisté Ariete Prostějov se nehodlají za nic
schovávat. Dlouhodobě druhý nejúspěšnější tým
Mattoni NBL zatím drží stříbrnou příčku také v probíhajícím ročníku nejvyšší tuzemské soutěže a právě z této pozice s největší pravděpodobností vstoupí do play off. „Nehledáme žádné alibi. Druhé místo po základní části bylo a nadále je naším cílem,“
přiznává Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.

9 Polášek Rudolf
0
6
0
0
0 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body JIP Pardubice:

„Tým prostějovských Orlů dokázal postupně svým protivníkům v tabulce odskočit. Některé
porážky sice náskok v určitých
fázích sezony mírně ztenčily,
přesto úřadující vicemistr dokázal potvrdit své postavení korunního prince českého basketbalu.
Výhodou Prostějova jsou vy-

rovnané výkony. Hráči až na
jednu výjimku vyhráli všechny domácí zápasy, pravidelně
bodují na palubovkách celků
z dolní poloviny tabulky a s těmi
lepšími drží vyrovnanou bilanci. Nedá se říci, že by v některých odehraných čtvrtinách
vyhořeli.
„Pochopitelně jsme pár zápasů
prohráli, nejme neporazitelní.

POTVRDIT CO NEJDŘÍVE

Ale po každé ztrátě se tým dal
dohromady a zase se herně zvedl.
Navíc nedošlo k žádnému překvapení na náš úkor, což o jiných
celcích neplatí,“ tvrdí lodivod
Ariete Prostějov Zbyněk Choleva, jehož tým ztratil body pouze
s Nymburkem, Děčínem, Opavou, Pardubicemi a Ústím nad
Labem. To jsou vesměs soupeři
z první šestky ligové tabulky.
Orli navíc nezaznamenali
dlouhodobější krizi. Dva zápasy v řadě prohráli pouze
v listopadu, kdy neuspěli na
půdě Opavy a následně nestačili na Nymburk. V dalších
případech neúspěch okamžitě
napravili vítězstvím. „Naší po-

Všichni za jednoho. Prostějovští basketbalisté plní svá předsevzetí
společně.
Foto: www.orliprostejov.cz
zice si hodně ceníme, nejsme V kabině přesto nikdo nepřemýšlí,
zase tak zkušený tým. Hodně že by hráči závěr poslední čtvrtiny
minut hraje několik opravdu nějak vypustili. Ani trenér o tom
mladých hráčů. Ve většině nechce nic slyšet. „Budeme hrát
utkání nastupujeme v roli favo- pořád naplno. Do play off chceme
rita a s tím tlakem se vyrovná- vstoupit v herní pohodě a dobré
vají dobře,“ chválí své svěřence formě,“ říká před finišem nejvyšší
kouč prostějovských Orlů.
domácí soutěže trenér Prostějova.

Bohačík P. 16, Sanders 14, Nelson 14, Muirhead 7, Peterka 6, Kotas 5,
Čarnecký 2, Pospíšil 0, Šoula 0, Faifr 0, Příhonský 0.

86 BC FARFALLINO KOLÍN
75 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 35:42
čtvrtiny: 17:19, 18:23, 27:14, 24:21
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

39/20:38/21
8:10
25/22:4/3
35:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:17
14:26
8:6
10:13

Pardubice zlobily pouze do poloviny třetí čtvrtiny...

Rozhodčí: Hruša, Kučerová, Karásek.
Diváci: 500

Sestava a body FARFFALINO KOLÍN:
Horák 18, Ličartovský 18, Field 17, Zuzák 12, Mitchell 10, Lewis 7, Machač
4, Sýkora 0, Djukanovič 0, Holý 0.
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koše Mattoni nbl v číslech:
37. kolo: Opava - Kolín 64:78 (16:25, 31:42, 52:64). Nejvíce bodů: Blažek 19,
Gniadek a Cvek po 9 - Lewis 17, Machač a Mitchell po 12. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Komprs. Fauly: 25:20. Trestné hody: 16/12 - 28/22. Trojky: 4:8. Diváci: 550 *
Brno - USK Praha 86:93 (23:22, 41:42, 64:65). Nejvíce bodů: Zachrla 21, Geiger
17, Dygrýn a Henderson po 13 - Feštr 30, Vocetka 24, Chán 15. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Remenec. Fauly: 22:19. Trestné hody: 20/16 - 27/23. Trojky: 6:8 *
Jindřichův Hradec - Děčín 70:72 (17:22, 38:35, 60:54). Nejvíce bodů: Tracey 24,
Laroche 15, Novák 11 - Jiříček 20, Stria 19, Bažant 10. Rozhodčí: Vyklický, Galajda,
Heinrich. Fauly: 24:23. Trestné hody: 24/16 - 25/17. Trojky: 4:5 * Prostějov - Pardubice 90:64 (20:16, 41:40, 64:53). Nejvíce bodů: Pandula 23, Slezák 20, Prášil 13,
Marko 10 - Bohačík P. 16, Sanders 14, Nelson 14, Muirhead 7. Rozhodčí: Hruša,
Kapl, Nejezchleb. Fauly: 18:18. Trestné hody: 19/16:17/12. Trojky: 10:2.
38. kolo: USK Praha - Ústí nad Labem 80:78 (21:18, 32:43, 55:69). Nejvíce
bodů: Feštr 26, Votroubek 22, Chán a Štěrba po 8 - K. Mitchell 28, Lewis 16, Šteffel 12. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Baloun. Fauly: 17:21. Trestné hody: 18/14
- 11/8. Trojky: 8:4 * Ostrava - Brno 91:83 (26:19, 50:38, 71:57). Nejvíce bodů:
Alič 27, Willman 20, Zbránek 17, Číž 14 - Dygrýn a Geiger po 17, McClain 16,
Marič 14. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Kapaňa. Fauly: 20:23. Trestné hody: 23/21
- 14/10. Trojky: 8:5 * Kolín - Prostějov 86:75 (17:19, 35:42, 62:56). Nejvíce
bodů: Horák a Ličartovský po 18, Field 17, Zuzák 12, A. Mitchell 10 - Nečas 16,
Bratčenkov a Slezák po 11, Marko a Švrdlík po 10. Rozhodčí: Hruša, Kučerová,
Karásek. Fauly: 1426. Trestné hody: 25/22 - 4/3. Trojky: 8:10 * Děčín - Opava
92:72 (23:14, 42:29, 66:53). Nejvíce bodů: Jiříček 16, Venta 13, Stria a Vyoral po
12, Bosák 11, Landa a J. Houška po 10 - Dokoupil 25, Gniadek 11, Dukanovič
a Kramný po 8. Rozhodčí: Lukeš, Galajda, Jeřáb. Fauly: 19:26. Trestné hody:
24/20 - 11/9. Trojky: 10:9 * Pardubice - Svitavy 95:78 (23:15, 47:34, 70:57).
Nejvíce bodů: Pospíšil 18, Nelson 17, Sanders 13, Bohačík, Muirhead a Peterka
po 11 - Jelínek 33, Macela 15, Kornowski 8. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Holubek. Fauly: 17:19. Trestné hody: 16/13 - 7/6. Trojky: 4:12.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 38. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

17
36
36
36
37
36
35
36
37
36
36
36

17
27
22
22
22
21
17
16
12
11
10
10

0
9
14
14
15
15
18
20
25
25
26
26

1543:1025
2993:2603
2933:2707
2902:2747
3051:2886
2836:2887
2886:2838
2788:2902
2758:3050
2767:3034
2747:3112
2729:3142

100,0
75,0
61,1
61,1
59,5
58,3
48,6
44,4
32,4
30,6
27,8
27,8

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL

39. kolo 19.března 2014, 18:00 hodin:
Opava - Jindřichův Hradec, Prostějov - Děčín, Svitavy - Kolín
(19:00), Ústí nad Labem - Ostrava, Brno - Pardubice (18:30)
40. kolo 22.března 2014, 18:00 hodin:
Ostrava - USK Praha (17:30), Kolín - Brno (17:45), Děčín - Svitavy, Pardubice - Ústí nad Labem, Jindřichův Hradec - Prostějov
(23.3.,18:00)

www.vecernikpv.cz

Prostějov/lv - Utkání s průběžně čtvrtým celkem základní části Mattoni NBL měli
na programu uprostřed minulého týdne basketbalisté
Prostějova. Těžký soupeř byl
nepříjemný až do pětadvacáté
minuty. Pak se domácí prosadili a nakonec Východočechy
v rámci sedmatřicátého kola
nejvyšší soutěže naprosto jasně
přehráli. Na své konto si díky
tomu ve středu připsali vysoké
vítězství v poměru 90:64.
Oba celky zahájily střetnutí se
slušnou energií, když o rychlé
protiútoky nebyla nouze, často
ale postrádaly úspěšnou kon-

covku. Skóre tak nijak závratně
nenarůstalo. Orli se dostali do
mírného vedení, které navýšili
v sedmé minutě na 16:7. Bohužel
po úspěšné pasáži Ariete převzal
iniciativu hostující celek, který
využil chybějících základních
obranných kamenů v defenzívě
Hanáků a vedení postupně
vymazal. Ve druhé čtvrtině vyrovnal na 23:23 a posléze vedl
o šest bodů - 23:29.
Za nepříznivého stavu se
domácí mohli opřít o svého
nejzkušenějšího hráče a kapitána
Jaroslava Prášila, který v této fázi
svůj tým podržel, vrátil ztracené
sebevědomí a ve spolupráci
s ostatními hráči pomohl k obratu
na 32:31. Poločas Orli nakonec
vyhráli rozdílem jediného bodu
41:40.
V prvních minutách třetí
periody sice hosté znovu ur-

vali vedení na svoji stranu,
ale oddechový čas Ariete
a zjednodušení útoku, stejně
jako i dalších pět bodů Prášila,
vedlo k rozhodujícímu zvratu na 52:51. Od té doby už
Orli jenom vedli díky dvěma
úspěšným trojkám Panduly,
stejně jako čtyřem trestným
hodům Marka. Výsledkem
bylo dvouciferné vedení 64:53
po třiceti minutách utkání.
Pardubice se v poslední části ještě
jednou dostaly na dostřel sedmi
bodů, na zvrat ale neměly síly. Basketbalisté Ariete získali potřebnou
jistotu a dominovali v útoku
i obraně. V několika případech
se prosadili při pokusech z trojkové vzdálenosti a jejich soupeř
v posledních minutách zcela
rezignoval, z čehož se zrodilo až
nečekaně přesvědčivé vítězství
o šestadvacet bodů - 90:64!

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Začátek byl vydařený, pak se to ale trochu
pokazilo. Naštěstí nám vyšla druhá polovina
třetí čtvrtiny, kdy jsme odskočili na dvouciferný rozdíl. V takových situacích už se cítíme
dobře, čemuž odpovídal závěr zápasu. Utkání
nás ale stálo hodně sil, protože především do
přestávky hrály Pardubice hodně dobře. Museli jsme šlapat pořád naplno. Výhodou bylo, že jsme si uměli pomoci střelbou z dálky.“
Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Vstoupili jsme do zápasu s odhodláním zvítězit a dali do hry hodně energie. Bohužel se nám
nedařilo střelecky, naše úspěšnost byla nízká.
Po pauze se nám nepodařilo zastavit domácí
střelce z dálky. Jeden z klíčových okamžiků přišel v závěru třetí čtvrtiny, kdy jsem neudržel nervy na uzdě
a po následné technické chybě Prostějov získal dvouciferný náskok.
V závěru už výkon podepsala frustrace a zklamání.“

Kolín potrestal malý důraz prostějovských basketbalistů
Kolín/lv - Po třech vítězstvích
za sebou vyrazili basketbalisté
Prostějova uplynulou sobotu
do Kolína, kde narazili na
celek Farfallina. Domácí stále
nevzdávají boj o sedmou příčku
a v přecházejících kolech vyhráli
v Jindřichově Hradci i Opavě,
načež tentokrát si vyšlápli i na
v průběžné tabulce Mattoni
NBL druhé Orly. Domácí hráči
pod vedením Predraga Benáčka
vyhráli utkání osmatřicátého
kola 86:75, když o úspěchu
rozhodli zlepšeným výkonem ve
druhém poločase.

Domácí se proti Ariete, které
nemělo k dispozici Kohouta, se
hned v úvodu ujali vedení, které
drželi po většinu první periody
s maximem šesti bodů - 15:9. Pak
ale zabrala trojice Nečas-MarkoPandula a otočila vývoj utkání
na 17:19. Rozjetí Orli pak svůj
náskok zvyšovali i v průběhu
druhé čtvrtiny. Celkově tak
přelom první a druhé části vyhráli
poměrem 22:6. Z toho vyplynulo
i dvouciferné vedení 21:31,
které ale bylo jejich maximem.
Soupeř pak svoji hru zpřesnil
a snížil náskok hostujícího
výběru. Přesto do kabiny
odcházeliOrlizasedmibodového
vedení 35:42 ve svůj prospěch.
Zatímco úvodní poločas patřil
Prostějovu, třetí a čtvrtou
desetiminutovku ovládli domá-

cí basketbalisté. Kolín otočil
vývoj utkání tříbodovou
střelou Ličartovského na 50:49
a Ariete už nestačilo reagovat.
Domácí proměnili řadu košů
s faulem a ještě před poslední
periodou vedli o šest bodů 62:56.
V závěrečné části pak
pokračovali ve svém tlaku
a dokonce zvýšili na 71:56.
Prostějovští zkusili zariskovat a utkání zvrátit tříbodovými
střelami. Během tří minut tak
stáhli na 76:70 a 72:78, ale blíž
už se nedostali.
Hráči Prostějova se tak museli
smířit s devátou porážkou
v rozehrané sezoně nejvyšší
domácí soutěže, přesto udrželi
náskok pěti výher před Opavou,
která pro změnu a naštěstí
prohrála v Děčíně.

Očima trenérů

Predrag BENÁČEK - Farfallino Kolín:
„Prostějov je výborný tým s kvalitními jednotlivci,
kteří jsou schopni dát koš z jakékoliv pozice jakýmkoliv způsobem. Proto jsme se je snažili nějakým způsobem ubránit, což se nám dařilo. Právě díky kvalitní
obraně jsme vycházeli do dobrého útoku i rychlého
protiútoku. Dali jsme několik jednoduchých košů. Druhý poločas byl
z naší strany jedním slovem vynikající. Hráli jsme velmi dobře, vypadalo to, že chceme víc vyhrát než Prostějov!“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Domácí si vítězství zasloužili, byli daleko agresivnější. Hru postupem času zpřesňovali a dostávali
nás pod velký tlak. My jsme byli naopak nedůrazní
a nekoncentrovaní, vypadávaly nám balóny. Kolín
získal navrch, my už jsme se z toho nedokázali vyhrabat. Velký problém nastal ve třetí části, kdy jsme dostali čtyři trojky. V poslední části
jsme se to snažili zkorigovat menší sestavou a vabank střelbou za tři
body. To se nám částečně dařilo, ale na rozjetý Kolín to už nestačilo.“

Exkluzivní rozhovor s oporou Ariete Prostějov

„Budeme hrát pořád naplno,“ hlásí kapitán Prášil
Prostějov - V rozdílných pasážích zápasů rozhodují
basketbalisté Prostějova o výhrách nad svými soupeři.
Někdy zlomí odpor už v průběhu poločasu, jindy
třeba až v poslední čtvrtině. Většinou Orli zaberou
v obraně a bodovou sérií odskočí na rozhodující rozdíl.
„Pochopitelně bychom si přáli, aby takový úsek přišel
hned v první desetiminutovce, ale to se prostě nedá
naplánovat,“ usmívá se zkušené křídlo a kapitán Ariete
Jaroslav Prášil.
Ladislav Valný
Opravdu by nešlo v každém zápase rozhodnout
třeba už do přestávky?
„(smích) To by se nám líbilo, ale
soupeři jsou často proti. Každý
chce vyhrát. Nám se to docela
daří, i když je to někdy opravdu

hodně náročné a stojí to hodně
sil. Ale nestěžujeme si. Počítají
se pouze konečné výsledky a ty
jsou dobré.“
Někdy se vám úplně
nedaří, ale pak přijde
pětiminutovka, ve které
umíte otočit i nepříznivý výsledek. Věříte pokaždé,

Foto: www.orliprostejov.cz

že taková chvilka přijde?
„Snažíme se hrát co nejlépe. Někdy to nejde, ale nepřestáváme
věřit ve vítězství. Dáváme do
zápasů hodně energie, nevzdáváme se. Za to býváme odměněni, najednou to přijde. Ubráníme
pár útoků, sami zakončíme
a hned se nám hraje lépe.“
V předstihu míříte za
druhým místem před
začátkem vyřazovací částí
soutěže. Může se to projevit ve
výkonech v dalších zápasech
poslední čtvrtiny?
„Jedině tím, že můžeme hrát
uvolněněji. To ale neznamená,
že nějaké zápasy jenom odchodíme. Spíš jde o to, že nebudeme
pod tlakem. Hrát s vědomím, že

utkání musíte zvládnout, jinak se
v tabulce propadnete, není nic
snadného.“
Poslední duely mohou
být dobrou přípravou
na čtvrtfinále...
„Jde především o to, abychom
do rozhodujících zápasů vstupovali v dobré pohodě. Už kvůli
tomu chceme vyhrávat a naskočit do čtvrtfinále v dobré náladě.
Po sérii porážek by to bylo obtížné.“
Takže budete hrát naplno až do konce základní
části?
„Rozhodně. Může se stát, že někdo dostane volno, aby vyléčil
některé menší zranění, ale jinak
se šetřit nebudeme.“

Sport
VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 16. kola: Prostějov – Hustopeče 23:26, Kuřim – Brno „B“ 34:21,
Velké Meziříčí – Olomouc 29:28, Ivančice – Sokolnice nehlášeno, Kostelec
na Hané – Telnice 25:28, Juliánov – Maloměřice nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Olomouc
Hustopeče
Velké Meziříčí
Kostelec na Hané
Maloměřice
Ivančice
Kuřim
Prostějov
Telnice
Juliánov
Sokolnice
Brno „B“
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Z
16
16
16
16
15
15
16
16
16
15
15
16

V
12
11
10
8
9
8
6
5
5
4
4
3

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

P
1
5
5
4
5
5
9
10
10
10
10
11

S
472:390
467:442
446:419
416:388
417:393
394:366
478:470
421:452
424:477
388:421
434:469
404:474

B
27
22
21
20
19
18
13
11
11
9
9
8

KAM NA házenou?
17. kolo, neděle 23. břězna: Brno „B“ – Juliánov (sobota 22.3.,
16.30), Ivančice – Kostelec na Hané (sobota 22.3., 17.00), Hustopeče – Kuřim (10.30), Maloměřice – Telnice (11.00), Sokolnice
– Velké Meziříčí (16.00), Olomouc – Prostějov (17.00).

První jarní výhry se Kostelec nedočkal
Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Pět odehraných kol a jediný
získaný bod, takový je aktuální
účet kosteleckých házenkářů.
Podzimní kometa jihomoravské
skupiny druhé ligy nyní připomíná spíše vesmírné těleso marně odolávající zemské atmosféře
– zatímco první polovina ročníku
totiž znamenala bilanci osmi výher a tří remízy, nyní je to jedna
remíza a čtyři porážky.
Ta poslední přišla v neděli dopoledne doma proti Telnici, té se povedlo to, co zatím dokázal pouze
nováček z Juliánova – odvézt si
z Kostelce oba body. Hlavní příčina opět vězí v příliš průchodné
obraně, zatímco na podzim disponovali Kostelečtí nejpevnější
defenzivou ze všech, na jaře již
třikrát inkasovali minimálně třicet branek a včera k této metě
chyběly jen dva přesné zásahy.
K nastartování kosteleckého válce
zatím nepomohl ani Radek Godál,

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol Telnice

25:28
(11:14)

Rozhodčí: Krobothová – Valášek. ŽK: 3:2. Vyloučení: 5:3. Sedmičky:
2:0. Diváků: 60.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, Mayer – M. Knébl, Smékal 10, Prášil, Kopečný, Bakalář 1,
Godál 2, Hochvald 1, Husička 2, Vymětal 4, Zapletal, M. Grepl 4,
Palička 1. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

jenž se vrátil do sestavy a při svém
comebacku zaznamenal dvě branky. Po absenci v minulém zápase
byl zpět i zkušený Roman Bakalář,
naopak Pavel Knébl s Milanem
Varhalíkem k dispozici nebyli.
Šedesátku diváků tak z domácích
hráčů výrazněji potěšil pouze
Jan Smékal. Stále ještě teenager
potvrdil velkou střeleckou formu i proti Telnici. Po jedenácti
brankách do sítě Sokolnic přidal
dalších deset a postaral se téměř
o polovinu zásahů svého mužstva.
Čtyřmi trefami se k němu přidali
Marek Grepl s Jiřím Vymětalem,

zbytek kádru nastřádal dohromady sedm gólových pokusů.
O pozici v tabulce se ale tým Zdeňka Čtvrtníčka obávat nemusí, na
horší než šesté místo to i při pokračování výsledkové mizérie nevypadá a druhé Hustopeče jsou nyní jen
o dva body vpřed.
Napravit nelichotivou jarní bilanci si mohou kostelečtí házenkáři
v sobotu od 17 hodin, to ovšem nastoupí na „horké půdě“ Ivančic.
U šestého celku tabulky se v této
sezoně ještě nikomu nepodařilo
zvítězit, pouze Olomouc si odvezla
bod za remízu 26:26.

Prostějov se trápil v koncovce a nestačil ani na Hustopeče

Prostějov/jim – Nedaří se
a nedaří. Ze série nevýrazných
výsledků nevybředli prostějovští
házenkáři ani o víkendu proti
Hustopečím a po domácí porážce
se zkušeným celkem se jim chvost
jihomoravské skupiny druhé
ligy opět přiblížil. Poslední Brno
„B“ sice v Kuřimi nebodovalo,
ale dosud předposlední Telnice
dokázala zvítězit v Kostelci a už je
na tom bodově navlas stejně jako
tým Aloise Juríka.
„Soupeř vyhrál zaslouženě, umožnili
jsme mu to ve všech aspektech.
K obranné fázi až na rychlé
protiútoky soupeře žádné vážné
připomínky nemám, byli jsme ale
zbytečně jaloví v útočné fázi. U nich
osm z devíti hráčů dalo branku, u nás
jich téměř polovinu nastřílel Jurečka,
jenž využil své rychlosti a dostával

parádní balony. Ale zápas totálně
nevyšel Kozlovskému s Gazdíkem,“
smiřoval se prostějovský trenér těžce
s další domácí ztrátou.
Na obranu zmíněné dvojice
dodal, že Gazdík je nemocný
a na Kozlovského nasadil soupeř
v prvním poločase osobní obranu.
V sestavě pak Prostějovu zcela
chyběli zranění Valach, Jura,
Juráček, na levém křídle se nedařilo
Procházkovi a svůj den neměli
ani spojky Mikulka, Bečička,
Michal Jurík.
„Dokud byl pohyb, tak to fungovalo.
Rozhodl až druhý poločas, v němž
jsme nezachytili jeho začátek,
a soupeř dal dvanáct gólů
z devatenácti pokusů, zatímco my
jsme skórovali desetkrát z dvaceti
střel. V tom jsou i tři sedmičky,
takže jsme ze hry měli úspěšnost jen

jednačtyřicet procent,“ poukázal na
velké trápení v koncovce.
Ve vedení tak byli domácí hráči
pouze zkraje střetnutí, poté už jen
neúspěšně dotahovali. „Soupeř
hrál po celý zápas svou hru. Má ve
svém středu zkušené extraligové
hráče Jahodu, Suchomela
a Semeráda, díky nim dokázal
hrát trpělivě a ukázněně, zatímco
my jsme neexistovali, smutně
konstatoval Alois Jurík.
Znamená to tak, že reálný je
pouze boj o sedmé místo, na elitní
šestku ztrácejí Prostějovští již osm
bodů. „Jsme tam, kde jsem si to
nepředstavoval ani v nejčernějších
barvách. Bojujeme o záchranu,
a teď v Olomouci nás nečeká
nic lehkého. Musíme posbírat
všechny morálně-volní vlastnosti
a pokusit se o překvapení,“

„Honza uspěl v Určicích a jsem
rád, že si ho tam 'Evža' nechal,
Víťa Kopečný je za něj adekvátní
náhradou. Oťas Cetkovský zase
nahradil Marka, jenž musel skončit
kvůli práci. Je to velká škoda pro něj
i Kralice. Kvůli práci nakonec
odešel i Pavel, přestože přípravu
s námi zahájil a v několika
přátelácích hrál,“ shrnul změny
kralický kouč Petr Gottwald.
Druhou novou tváří v dresu Lipové
by se měl stát Martin Liška, aspoň
tomu vše nasvědčuje. „Máme
o něj zájem, jednání ale stále není
ve finále. Nicméně s ním do sestavy
počítám,“ těší se na návrat gólového
hráče Růžička.
A zpět do Lipové se těší i Liška,
jenž v létě kvůli pracovnímu
zaneprázdnění přerušil dvou
kariéru. „Těším se hodně. Stále
pracuji na stejném místě, podařilo
se mi ale lépe zorganizovat čas,
takže bych téměř všechny zápasy
měl stíhat. Mám půlroční výpadek
a snažím se dohnat fyzičku, mohlo
by se mi ale opět dařit. Chci si
tu opět zahrát a pomoci Lipové
k postupu,“ věří v úspěšnou misi
zkušený útočník.

23:26 Nezamyslice posílily o Buriánka,
(13:14)

TJ Sokol II Prostějov
Legata Hustopeče

Rozhodčí: Bader – Novotný. ŽK: 4:1. Vyloučení: 5:4. Sedmičky:
6/5:2/1. Diváků: 110. Pětiminutovky: 4:1, 5:4, 7:7, 10:10, 11:12,
13:14, 14:16, 14:18, 16:20, 17:22, 20:24, 23:26.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 1, Čižmárik, M. Jurík, T. Jurík 2, Jurečka 11, Bečička, Procházka 1, Šestořád 3, Gazdík, Mikulka, Raška,
Kosina 5. Trenér: Alois Jurík.
upozornil zkušený lodivod na fakt,
že nejbližším soupeřem Sokola II
je vedoucí Olomouc, která až teď
o víkendu poprvé prohrála.
Recept na zlepšení je podle
Aloise Juríka ale jednoduchý
– více trénovat. „Hráli jsme
s Hustopečemi vyrovnanou partii
a na třiadvacet gólů se dá vyhrát,

Valtr i Liška míří do Lipové

Lipová, Prostějov/jim – Hned
pětice kmenových hráčů Kralic
bude na jaře „farmařit“ v Lipové.
Nechystají se sice kopačky a fotbalový dres vyměnit za práci
v zemědělství, Pavel Růžička, Petr
Ohlídal, Petr Bross, Martin Dostál a nově i Pavel Valtr se ale rozhodli vyměnit krajský přebor za
hostování v čelním týmu „A“ skupiny I.B třídy. Blízko návratu je
také kanonýr Martin Liška, ten
v minulé sezoně sázel v lipovském
dresu jeden gól za druhým.
„Všichni už máme nějaké roky
a nejde trénovat tolik, abychom
ještě mohli hrát kraj. Necháme se
překvapit, mohlo by to ale fungovat. Pavel Valtr je kvalitní fotbalista
a stále ještě na krajský přebor má.
Je to náhrada za Milana Macourka,
jenž musel na operaci a na jaře nám
nepomůže,“ těší se na rozšíření
dřívější spolupráce z vyšší soutěže
hrající trenér Lipové Pavel Růžička.
Mimo jiné to tak znamená, že
Kralice v zimě opustila celkem
čtveřice hráčů. Již během podzimu
skončil Martin Olejník, před startem jara ho doplnili Jan Petrásek,
Marek Pořízka a právě Pavel Valtr.

je to ale spíše výjimka. Tým
potřebuje chodit na tréninky, jsou
tu ale objektivní příčiny, jako jsou
směny a nemoci. Chybí pak ale
míčová technika a jistota ve střelbě.
Teď byl brankář soupeře slabý, ale
naše střelba byla neumístěná a bez
razance,“ povšiml si kormidelník
Sokola II Prostějov.

Lakomého i Dokoupila

Nezamyslice,Prostějov/jim-Otrojici Tomáš Buriánek, Miroslav
Lakomý a Bronislav Dokoupil
se rozrostl kádr Hané Nezamyslice, která se ze všech sil pokusí
o udržení „A“-týmu v I.B třídě.
V prvních dvou případech jde o
návraty z hostování ve II. a III.
třídě, i třetí do party nejde do
neznámého prostředí, z Otaslavic
tam již před časem hostoval.
„Právě je zkoušíme na soustředění
a snažím se ještě zlomit jednoho
obránce. Já osobně se zatím k návratu nechystám, koleno není dobré
a snad se dostanu k doktorovi,“ po-

tvrdil aktuality v současnosti nehrající kouč Nezamyslic Marek Pavelka.
A co konkrétně by tato trojice měla
do čtrnáctého celku „A“ skupiny
I.B třídy přinést? „Mirek je kvalitní
stoper, vždy si své odehrál a umožní
nám Mariánka posunout do zálohy. Tomáš je zkušený brankář a s
Arnoštem Matouškem by mohli
vytvořit dobrou dvojici, Arnošt se
od něj stále může hodně učit. A Broňa je levonohý, můžeme ho využít
v obraně i v záloze. Teď je tu s námi
poprvé, jeho příchod je čerstvě vyřízený,“ odtajnil své plány Marek
Pavelka.

Lukostřelci získali první letošní zlato s Romanem Šmudlou
Prostějovští hráči v čele

Michael Roba je novým mistrem republiky mezi mladšími žáky

Plzeň, Prostějov/mm, jim – O víkendu 8. a 9. března se v Plzni
uskutečnilo již 22. mistrovství
České republiky žáků a žákyň
v halové lukostřelbě. Oddíl
Lukostřelba Prostějov vyslal do
boje trojici Michael Roba, Terezie Moudrá, Josef Křesala. Ti
pod vedením kapitánky Magdaleny Majarové dosáhli skvělých
výsledků a nejvíce se dařilo
prvnímu jmenovanému.
V kvalifikaci mladších žáků obsadil Roba třetí místo, když svým
nástřelem 514 bodů nestačil pouze
na Filipa Trachtu z Votic a Jaroslava Slováka z domácího oddílu.
A ještě lépe mu vyšla vyřazovací
část. V prvním kole play off měl
volný los, poté zdolal dva členy
Rapidu Praha Jakuba Müllera
s Tomášem Dvořákem, v semifinále si ve vyrovnané partii poradil
s Bartolomějem Žákem, zato finále
proti dalšímu lukostřelci Ostravy-

Mariánských Hor Dominiku Petru Orlovi bylo jasnou záležitostí.
Michael Roba tak pro sebe
i prostějovský oddíl získal titul mistra republiky.
Ve stejné věkové kategorii, ale mezi
dívkami, se z jedenáctého místa
kvalifikovala Terezie Moudrá, když
v součtu nastřádala 435 bodů. Talentovaná dívka si poradila s Eliškou
Vyhnalovou z Bystřice a prošla mezi
osm nejlepších v republice, zde
však narazila na pozdější celkovou
vítězku Nikolu Lettlovou ze Znojma a musela se smířit s porážkou
a konečným sedmým místem.
Mezi staršími žáky si dlouho zálusk
na některý z cenných kovů dělal
Josef Křesala. Do eliminace vstupoval z druhého místa, když více
než 528 bodů získal pouze jeden
z jednatřiceti jeho soupeřů. Dařilo
se mu i v prvním eliminačním kole,
kde vyřadil přerovského Samuela
Gaťka, domácí Jaroslav Čada se ale

sbírali poháry v Olomouci

Olomouc/zš, pk - Restaurace
Atlant Olomouc již tradičně hostila šipkařský turnaj Master tentokráte s pořadovým číslem dva.
Téměř stovka šipkařů si našla
čas a zavítala do této oblíbené restaurace, aby zde bojovala o další
body do republikových žebříčků
v kategoriích jednotlivců a dvojic.
V turnaji dvojic mužů všem dominovalo duo složené z čerstvého
finalisty prestižního turnaje Top 24
ČR UŠO Pavla Šroubka ze Zlaté
koule Olomouc spolu s Jurajem
Holubem, který obléká dres Dobrých bobrů Olomouc. Ve finále
porazili výborně hrající dvojici ve
„Robin“ z Hané. Na lukostřeleckém mistrovství republiky předváděl Michael Roba (uprostřed) výkony
složení Roman Šmudla a Petr Gruhodné legendárního zbojníka a dokráčel si pro zlato.
Foto:Marek Moudrý
lich hrající za tým Vetřelci Prostějov.
ve vyrovnaném souboji ukázal nad Pod vedením zkušených trenérů, vynikající mladíci, kteří reprezen- Na stupních vítězů výše uvedené
síly prostějovského lukostřelce. Ten kteří věnují maximální péči tují oddíl i město Prostějov na dvojice ještě doplnila dvojice na
se tak ve výsledku podělil pouze výchově mladých lukostřelců, tak domácích i mezinárodních závo- třetím místě Jiří Nitka a Karel Povolný. Prvně jmenovaný má své
vyrůstají v Lukostřelbě Prostějov dech.
o deváté až šestnácté místo.
domovské místo v družstvu Miagi Úspěšný. Roman Šmudla zísMohelnice a Karel Povolný je kaltřetí příčku v zápolení jedspoluhráčem Pavla Šroubka v týmu
notlivců. Foto: ČDS Trading
Zlaté koule Olomouc.
V turnaji dvojic žen se z regionál- V turnaji jednotlivců se v kategorii
ních hráček probojovala nejvýše žen nejlépe vedlo Kateřině Hrubé
prostějovská Nela Piskláková, z týmu Pitbulls Prostějov, jenž
která společně s mistryní Evropy skončila na sdíleném sedmém místě.
Marikou Benešovou ukončila Mezi muži se výborně dařilo RoProstějov/pk - Uplynulou sobo- v němž již šlo do tuhého vyřazo- vých bojích se k němu přidaly dvosvou turnajovou pouť na krásném manu Šmudlovi, který při své cestě
tu uspořádal nohejbalový oddíl vacím způsobem play off až do jice Dynama Českých Budějovic
třetím místě. Vítězkami turnaje se na krásný bronzový stupínek hodil
TJ Sokol I Prostějov další bodo- konečného umístění na prvních „A“ i „B“ a Avie Čakovice. A právě
stala Jana Kaňovská spolu s Ha- 4x 180 bodové Bingo. Překonal
vaný turnaj v rámci Poháru čes- čtyřech místech. Domácí hlavní že- s „dvojkou“ Čakovic se domácí
nou Roubínkovou z Black Pan- jej pouze na druhém místě Jiří
kého nohejbalového svazu žáků lízko v ohni, Ftačník s Kábrtem, si tým utkal o postup do finále. Po
thers Vsetín před Lenkou Horskou Nitka a vítěz turnaje Karel Povolný.
v nohejbale dvojic. Tohoto klání vedli ve skupině dobře, a i když se výhře 2:1 na sety mohl přemýšlet
a Marcelou Jurtíkovou z týmu O vysoké úrovni turnajů hovořil
pod názvem „Hanácký pohár nevyvarovali zbytečných chyb či o taktice rozhodujícího boje o prTwistr Kroměříž.
i počet hozených Bingo, který se
dvojic“ se zúčastnilo celkem dva- podcenění některých soupeřů, svoji venství. Do něj se po vzájemném
zastavil na čísle 38 a také velké
náct celků z celé České republiky, grupu vyhráli a postupovali do play souboji dvou budějovických sestav
množství uzavřených legů vysokým
které spolu svedly boje o další off z prvního místa. Druhá dvojka probojovala lepší a zkušenější dvočíslem. Nejvyšší bodovou hodnotu
body do výše uvedené dlouho- Prostějova šťastně proklouzla do jice Dynama pod označením „A“.
v kategorii žen uzavřela skvěle hradobé soutěže mládeže. Jedním vyřazovacích bojů až závěrečným Nejprve zápas o třetí místo skončil
jící Jana Kaňovská (128 bodů)
z favoritů o prvenství byla i dvo- překvapivým výsledkem na účet zaslouženým vítězstvím rezervnía v kategorii mužů Marek Koleniak
jice Sokola I v sestavě Jakub favorita z Českých Budějovic, což ho celku Českých Budějovic po147 bodů).
Ftačník a Lukáš Kábrt. Další bylo pro celkové body do soutěže měrem 2:0. Finále, které mělo být
„Dovolte mi poděkovat všem
dvojice Prostějova byla složena z pohledu pořádajícího TJ Sokol vrcholem celého turnaje, se ovšem
Vyhráli. Za dozoru kouče Beneše si dvojice Ftáčník - Kábrt došla
hráčům za předvedené výkony,
z mladých talentovaných hrá- I velmi dobré.
stalo doslova exhibicí prostějovpro trofej za první místo v turnaji ČNS.
Foto: JaromírFaltýnek
kolektivu Restaurace Atlant za
čů O. Pospíšila, T. Brennera Ve čtvrtfinále svedl los do vzájem- ského dua Ftačník - Kábrt, které
skvělé služby, firmě ČDS Trada J. Spáčila, úspěchem v jejich ného souboje oba dva prostějovské svého soupeře deklasovalo 2:0 po žáků v prestižní celostátní soutěži mům v zákulisí. „Oddíl nohejbalu
ing Prostějov a v neposlední řadě
jsem samozřejmě velmi spokojen, má po výměně vedení v naší jednotě
podání by byl již postup do čtvrt- výběry a po podcenění nejmladšího setech 10:3 a 10:4!
generálnímu mediálnímu partfinále turnaje. Jak to všechno na- týmu soutěže zde nakonec mohlo „Je to zasloužený úspěch naší nově a to i přes některé herní výpadky v březnu loňského roku nemalé
neru šipkového sportu na Moravě,
konec dopadlo?
dojít k velkému překvapení. Prostě- sestavené dvojky pro letošní žákov- v průběhu klání. Otázkou ovšem potíže se zajištěním své činnosti.
Na základě rozhodnutí komise mlá- jov „A“ ovšem závěrečnými dvěma skou sezonu,“ jásal Richard Beneš, je celá budoucnost prostějovského Děje se tak i přes úspěchy a vyniPředávání. Roman Šmud- kterým je Prostějovský Večerník.
deže se hrálo ve dvou základních míči senzaci nepřipustil a jako první lodivod mladých nohejbalistů nohejbalu nejen v letošním roce, ale kající propagaci nejen své mateřla přebírá sportovní trofej za Společně vás zveme na 3. turnaj
skupinách, z nichž nejlepší čtyři tým si vybojoval postup do semifi- TJ Sokol I Prostějov. „S prvenstvím i v dalších letech...,“ přešel Beneš ské jednoty, ale i města Prostějova
druhé místo v turnaji dvojic Master do Olomouce, který se bude
konat sedmnáctého května,“ vzcelky postupovaly do čtvrtfinále, nále. Po vyřazovacích čtvrtfinálo- v turnaji a dalším úspěchem našich samovolně od úspěchu k problé- a Olomouckého kraje, přičemž se
mužů.
Foto: ČDS Trading kázal Zdeněk Špička.
nejedná pouze o finanční zajištění
ze strany vedení jednoty, ale také
obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
o organizační problémy současného vedení TJ při plánování finančních podpor, sponzorských darů,
zabezpečování činnosti a podobně.
Možná vidím situaci černější než ve
skutečnosti je, ale zatím nevím, jak
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
dále zabezpečovat takto úspěšnou
volejte: 582 333 433,
činnost oddílu nohejbalu...,“ nechal
pište: inzerce@vecernikpv.cz
se slyšet Beneš, s nímž Večerník
v nejbližších dnech plánuje na toto
nalistujte stranu 12
téma pořídit exkluzivní rozhovor!

Žákovská dvojice Sokol I Prostějov se stala
vítězem turnaje Poháru nohejbalového svazu

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...

Volejbal, lední hokej
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Prostějovské volejbalistky nehodlají čtvrtfinále se Slavií zbytečně prodlužovat

VE STŘEDU V PRAZE MUSÍ BÝT STVRZEN POSTUP MEZI ČTYŘKU!

VK AGEL PROSTĚJOV
VC SLAVIA PRAHA

Čas: 1:12 hodin
Rozhodčí: Dmejchal, Slezák
Diváků: 400
1. set: 25:21 25 minut 2. set: 25:12 20 minut
3. set: 25:20 27 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Gambová

Hutinski

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
ncou
nc
o ro
ou
rová
vá

Carter

Další dvě dvojice úvodního kola play off extraligy jsou
také jasné, drama se odvíjí pouze mezi Frýdkem a Brnem

Prostějovské volejbalistky sice do vyřazovací fáze UNIQA extraligy žen ČR 2013/2014 vstoupily
dvěma rozdílnými výkony ve dvou úvodních zápasech čtvrtfinálové série, ale výsledek byl doma
proti Slavii Praha pokaždé stejný: tři nula na sety.
Neztratit sadu ani teď pojedou „Agelky“ také do
hlavního města republiky, kde sehrají třetí vzájemný duel s červenobílým souborem. Pokud tým
Prostějova ve středu 19. března od 17.00 hodin
opět (hladce) zvítězí, zajistí si nejrychlejší postup
do extraligového semifinále.
Prostějov/son

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

SestavA VC SLAVIA PRAHA:
Hanzlová, Vinecká, Janderová, Adlerová, Vašutová, Smolková, libero
Zoulová. Střídaly: Prokopová, Dušilová. Trenér: Jiří Vojík.
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VK AGEL PROSTĚJOV
VC SLAVIA PRAHA

V opačném případě, což by při
značném kvalitativním rozdílu
mezi oběma soupeři znamenalo velkou senzaci, jsou teoreticky připravena další střetnutí
této série: čtvrté znovu v české
metropoli (čtvrtek 20. března,
17.00) a případné páté rozhodující na Hané (sobota 22. března,
17.00). Takový scénář je však
při vší úctě k Volleyball clubu čirou utopií. „Jestli máme
v Praze zajištěn nocleh ze středy

na čtvrtek? Nad tím vůbec nepřemýšlíme,“ pravil v nedělním
večeru s všeříkajícím úsměvem
trenérský asistent vékáčka Ľubomír Petráš.
Čtvrtfinálové protivnice ale
vůbec nepodceňuje. „V prvním vzájemném utkání slávistky
ukázaly, že při našem horším
výkonu dokážou zlobit a předvádět solidní volejbal. Proto
máme za úkol ve středečním
třetím souboji navázat na kvalitní hru z neděle, abychom
neměli žádné problémy a dál

prošli přesvědčivým způsobem.
V trochu specifické hale soupeře
to asi nebude úplně jednoduché,
venku se vždycky hraje o něco
hůř. My ovšem tuto sérii zkrátka
musíme zvládnout hladce a už se
pak soustředit na další kolo play
off,“ zdůraznil Petráš.
Podobně vše vidí kapitánka VK
AGEL. „Motivace nám s holkama ani proti papírově slabším
soupeřkám určitě nechybí, spíš je
potřeba ji správně filtrovat. Aby jí
nebylo až příliš moc a šla dobrým
směrem. Rozdíl mezi tím, když
se nám to daří a nedaří, názorně
ukázaly odlišné výkony v prvním a druhém utkání čtvrtfinále.
Odvetu jsme díky stoprocentní
koncentraci i pozitivnímu přístupu celého kolektivu zvládly mnohem lépe, totéž bude naším cílem
ve středu v Praze. Chceme jasný
postup 3:0 na zápasy, byť Slavia
má docela nepříjemnou halu,
takovou házenkářskou. To však
nesmí hrát žádnou roli,“ řekla
Solange Soares nekompromisně.
Kouč sešívaných Jiří Vojík si
logicky nestaví žádné vzdušné

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Pevný blok. V obou domácích zápasech čtvrtfinálové série volejbalistek Prostějova se Slávií fungovala nejen útočná síla. Foto: Milan Fojt
zámky, leč jednu dílčí metu před
svůj mančaft přece jen klade.
„Na vlastním hřišti bychom rádi
získali aspoň jeden set a korunovali tím nakonec úspěšnou sezónu, ve které se nám po špatném
začátku povedlo postupným
zlepšováním proklouznout do
play off. V posledním střetnutí
letošního soutěžního ročníku
hodláme zanechat dobrý dojem,
i když na vysoce favorizovaný Prostějov to po výsledkové
stránce samozřejmě nebude

stačit,“ pověděl Vojík rozumně.
Co se ostatních čtvrtfinálových
sérií UNIQA extraligy týče, vyvíjejí se ve dvou případech rovněž dle papírových předpokladů. Olymp Praha se Šternberkem
ani Olomouc s Ostravou dosud
neztratily žádnou sadu, ačkoliv
k tomu několikrát bylo dost blízko. Velké drama se naopak odehrává mezi Frýdkem-Místkem
a KP Brno, kde je zápasový stav
po dvou nesmlouvavých řežbách
na severu Moravy srovnán 1:1.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Pavelek, Pecháček
Diváků: 300
1. set: 25:8 18 minut 2. set: 25:12 19 minut
3. set: 25:15 21 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Gambová
Kossányiová

Steenbergen

BLÍŽÍ SE FESTIVAL ŠPIČKOVÉHO VOLEJBALU!

Borovinšek
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Vincourová

Připraveny byly: Růžičková, Carter,
Trenér:
Hutinski, Malesevic
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA VC SLAVIA PRAHA:
Hanzlová, Vinecká, Ančicová, Adlerová, Vašutová, Smolková, libero Zoulová. Střídaly: Prokopová, Dušilová, Toncarová. Trenér: Jiří Vojík.

VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA
PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE

1.

VK AGEL
PROSTĚJOV

vs.

VC Slavia
PRAHA

8.

Výsledky: 3:0, 3:0 Stav série: 2:0

2.

PVK Olymp
PRAHA

vs.

TJ Sokol
ŠTERNBERK

7.

TJ
OSTRAVA

6.

Výsledky: 3:0, 3:0 Stav série: 2:0

3.

SK UP
OLOMOUC

vs.

Výsledky: 3:0, 3:0 Stav série: 2:0

4.

TJ Sokol
Frýdek-Místek

vs.

VK KP
BRNO

5.

Výsledky: 1:3, 3:2 Stav série: 1:1

Přehled výsledků UNIQA extraligy ČR
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

1. zápasy: VK AGEL Prostějov - VC Slavia Praha 3:0 (21,12,20). Nejvíce bodů:
Gambová 13, Kossányiová 11, Hutinski 11 - Hanzlová 9, Vašutová 8, Adlerová 7,
Vinecká 7 * PVK Olymp Praha - TJ Sokol Šternberk 3:0 (22,20,11). Nejvíce
bodů: Hodanová 14, Kvapilová 13, Mlejnková 8 - Janečková S. 12, Holásková 7,
Janečková M. 6 * SK UP Olomouc - TJ Ostrava 3:0 (18,22,22). * Frýdek-Místek - KP Brno 1:3 (23,-22,-18,-19).
2. zápasy: VK AGEL Prostějov - VC Slavia Praha 3:0 (8,12,15). Nejvíce bodů:
Kossányiová 14, Gambová 14, Borovinšek 9 - Hanzlová 5, Janderová 5, Vašutová 5, Adlerová 5, Vinecká 5 * PVK Olymp Praha - TJ Sokol Šternberk 3:0
(20,11,23). Nejvíce bodů: Mlejnková 19, Kvapilová 15, Hodanová 11 - Janečková
M. 9, Janečková S. 8, Oborná 8, Sochorcová 8 * SK UP Olomouc - TJ Ostrava
3:0 (17,18,24). Nejvíce bodů: Košická 15, Murčinková 14, Napolitano Šenková 10
- Michalkiewiczová 16, Nachmilnerová 9, Starczyková 9 * Frýdek-Místek - KP
Brno 3:2 (18,-17, 16, -21, 8). Nejvíce bodů: Kubová 15, Melicharová 9, Holišová
9 - Širůčková 14, Cebáková 10, Onderková 9, Michalíková 9.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Prostějov/son - V případě stvrzení očekávaného postupu
prostějovských volejbalistek ze
čtvrtfinále UNIQA extraligy
žen mezi elitní kvarteto se stane
skutečností připravovaný svátek
pod vysokou sítí v hale Sportcentra DDM Prostějov. Vedení
hanáckého klubu jej neoficiálně pojmenovalo jako „Festival
špičkového volejbalu“ a fandové

se na něj mohou těšit o víkendu
29. a 30. března.
Po tyto dva dny totiž VK AGEL
bude pořádat hned dvě významné akce. Tou první logicky jsou
úvodní dva zápasy semifinálové
série ženské ligové soutěže proti
lepšímu z dvojice Frýdek-Místek
- KP Brno, kdy zahajovací duel je
plánován na sobotu od 17.00 hodin
a druhý na neděli od 16.00 hodin.

Vedle tohoto lákadla dospělé
kategorie se však na prostějovské palubovce představí rovněž
výkvět dívčího volejbalu, neboť
„vékáčko“ organizuje druhý
a rozhodující finálový turnaj
extraligy kadetek za účasti čtyř
nejlepších družstev ČR včetně našeho domácího výběru.
O nadcházejícím víkendu
se tak ve Sportcentru DDM

odehraje celkem šest vynikajících mládežnických duelů, v
sobotu čtyři plus v neděli dva
(přesný rozpis utkání teprve
bude zveřejněn). A pozor:
mladé Hanačky stále mají reálnou šanci zaútočit na historický zisk titulu!
„Půjde o dva dny, během kterých se příznivci sportu mohou
těšit na vydatnou porci opravdu

skvělého volejbalu v podání jak
dospělých, tak mladých hráček.
Proto všechny fanoušky i touto
cestou už předem zveme do hlediště, aby vrcholným zápasům
vytvořili důstojnou atmosféru
a našim volejbalistkám pomohli
svým povzbuzováním k co nejlepším výkonům,“ prohlásil pro
Večerník sportovní manažer VK
Peter Goga.

Katie Carter má potíže se zády, vynechala nedělní duel
Prostějov/son - Už při sobotním
vstupu žen VK AGEL do extraligového play off bylo na americké univerzálce Katie Carter
vidět, že s ní něco není v pořádku. Hned v prvním setu úvodního mače s pražskou Slavií byla
střídána, později se sice do střetnutí vrátila, ale průměrným výkonem rozhodně neoslnila.
O den později dokonce ani nesvlékla teplákovou soupravu
a celý druhý zápas proseděla na
lavičce. Bylo zjevné, že vinou

Trpí. Zdravotní trable dělají americké krásce v dresu Prostějova
nemalé problémy.
Foto: archiv Večerníku

zdravotních problémů. „Katie má
bolavá záda, a to už poněkolikáté
během sezóny. Trápí ji dlouhodobě se střídavou intenzitou, kdy
někdy je situace lepší a jindy horší.
Teď zrovna se bolesti vystupňovaly, a proto jsme jí dali prostor,
aby se dala dohromady,“ vysvětlil
asistent trenéra prostějovských volejbalistek Ľubomír Petráš.
Osmadvacetiletá Carter pravidelně absolvuje speciální cvičení
u fyzioterapeuta, tahle terapie
se nyní v zájmu uzdravení ještě

znásobí. Může být přesto ohrožen start klíčové členky sestavy v
nejdůležitějších střetnutích celého
soutěžního ročníku, to znamená
v semifinále či finále UNIQA extraligy 2013/2014? „Pokud se nestane nic nepředpokládaného, tak
rozhodně ne. Katie je hodně tvrdá
žena a v případě nutnosti dokáže
jít daleko za hranu bolesti. Snad
nebude nic takového nutné. Lepší
případ samozřejmě nastane, když
se plně uzdraví a do medailových
bitev půjde fit,“ přál si Petráš.

Lukáš Luňák: „Pevně věřím, že to zvládneme Cetkovský jde dál, Vitásek už dohrál

a na konci se budeme radovat“

Prostějov/jim - Ještě coby
dorostenec strávil v Přerově
jednu celou extraligovou sezonu, nyní se postaví na opačnou stranu barikády! Coby
centr první útočné formace
a zástupce kapitána povede
Jestřáby k finálovým výhrám
nad Přerovem. V základní
části se Prostějovu podařilo
tři ze čtyř soubojů zlomit na
svou stranu, nyní je stejný počet vítězství dělí od postupu
do baráže o první ligu...
„To už je sedm osm let, co
jsem tam hrál. Znám se tam
s řadou hráčů ještě z Olomouce
a v základní části jsme si občas
napsali, teď ale zatím ne,“ zavzpomínal na mládežnické časy.

Nyní se už ale hlavně koncentruje na dnešní start finálové
série, během minulého týdne
ani příliš neřešil, kdo nakonec bude soupeřem Jestřábů.
„S pokorou se připravujeme,
abychom to zvládli. Bylo mi
jedno, kdo přijde, to už si nevyberete. My navíc máme
jasný cíl a musíme porazit
kohokoliv. Právě Přerov je ale
pro fanoušky i pro nás hráče
obrovská událost, očekávám
kvalitní zápasy a hodně diváků,“ těší se čtyřiadvacetiletý
útočník na mimořádné duely.
Účastník loňského extraligového play off se neobává,
že by ostře sledovaná série
mohla s týmem Jestřábů za-

mávat, a je přesvědčen, že se
podaří pokračovat v úspěšné
sezoně. „Pro některé kluky to
budou velké zápasy, já osobně
už jsem ale něco takového hrál,
třeba velké pražské derby v zaplněné O2 Areně. Bude to sice
něco specifického, je ale důležité, abychom hráli hokej, který
umíme. Chceme potěšit hrou
i výsledky,“ má jasno.
A jak bývalý hráč Olomouce,
Kladna či Českých Budějovic tipuje, že finále dopadne?
„Pevně věřím, že to zvládneme
a budeme se na konci radovat.
Jde o hodně, ale je to odměna
za práci v celé sezoně,“ těší se
na děkovačky s prostějovskými
fanoušky.

Prostějov/jim - Prostějov nyní žije druholigovým play off, své
zástupce má ale region i v premiérovém boji o Masarykův pohár. Play off hokejové extraligy odstartovalo v uplynulém týdnu
předkolem a hned na úvod tak přišli do akce i dva odchovanci
prostějovského oddílu. Radovat se může pouze Jiří Cetkovský, jenž
se podílel na vyřazení Slavie Praha, naopak pro Ondřeje Vitáska i
celý Liberec sezona skončila hned proti Vítkovicím.
V prvních čtyřech zápasech sice Cetkovský nebodoval, za stavu 2:3
v rozhodující bitvě si ale připsal asistenci na vyrovnávajícím gólu Zohorny a přispěl tak k obratu až na konečných 6:4 a postupu do čtvrtfinále
proti Třinci. V pěti utkáních si dále připsal +3 body v hodnocení účasti na
ledě při vstřelených a obdržených brankách, vyhrál čtrnáct ze sedmadvaceti vhazování a na ledě v průměru strávil téměř celou jednu třetinu.
O jeho platnosti pro tým svědčí i Radegast Index, s bilancí +25 je nejlepší
mezi útočníky a čtvrtý celkově.
To Vitáskovi se naopak příliš nedařilo. Za tři utkání, do nichž zasáhl, nasbíral jen čtyři trestné minuty a -6 bodů. Po celkové porážce 1:3 na zápasy
tak spoluhráči Petra Nedvěda začalo posezónní volno.
Čtvrtfinále exgtraligového play off začne prvními zápasy všech čtyř sérií
v úterý večer. Petr Kumstát povede Spartu proti Vítkovicím, Antonín
Honejsek se představí ve zlínském dresu proti Mountfieldu Hradec
Králové a již zmíněný Jiří Cetkovský společně se svými pardubickými
spoluhráči vyzve Vítkovice.

Volejbal, Basketbal

:
I. čtvrtfinále„Sešívky“
na úvod statečně vzdorovaly

Bodový vývoj – první set: 1:2,
4:2, 5:5, 6:7, 8:8, 8:10, 13:10,
13:12, 16:14, 16:16, 20:17,
21:20, 24:20, 25:21. Druhý
set: 2:0, 3:3, 5:3, 13:4, 15:5,
17:6, 19:8, 19:10, 22:10, 24:11,
25:12. Třetí set: 2:1, 2:3, 6:3,
6:6, 7:10, 12:10, 14:11, 18:12,
20:13, 21:17, 23:17, 25:20.
Prostějov/son - Start čtvrtfinálové
série UNIQA extraligy volejbalistek ČR 2013/2014 mezi
VK AGEL Prostějov a Volleyball clubem Slavia Praha
byl vyrovnanější, než se asi
všeobecně očekávalo. Outsiderky
z hlavního města republiky
v úvodním vzájemném střetnutí
kromě druhého setu dost
znepříjemňovaly život vysoce favorizovaným „Agelkám“, které
svým protivnicím v úvodním sobotním mači hned dvakrát dovo-

lily přesáhnout hranici dvaceti
uhraných bodů. Do dalších mačů
tak měla nasazená jednička play
off co zlepšovat...
Dívky v sešívaných dresech od
začátku velmi dobře bránily,
podávaly i útočily, zatímco domácí
tým se právě v těchto činnostech trápil. Chyběla mu hlavně kvalitnější
defenziva i úspěšnější zakončení
z kůlů, čehož slávistky bez bázně
a hany využívaly k udržování vyrovnaného průběhu. Zprvu dokonce
vedly (naposledy 8:10), pak favoritkám dlouho nedovolily utéct do
výraznějšího náskoku. Ještě před
úplnou koncovkou dotáhly z 20:17
na 21:20, ale závěr i díky několika
smečařským minelám hostí přece
jen patřil VK Agel - 25:21 a 1:0.
Výkon premiantek dlouhodobé
části byl však mdlý a bez jiskry, stále
se nemohly dostat do pořádného
tempa. Pomohla až osmibodová
šňůra při servisu Kossányiové
v úvodu druhé sady (z 5:4 na 13:4).
„Agelky“ rázem zlepšily jak ofenzivu, tak obrannou činnost na síti
i v poli o sto procent, čímž soupeřky
nutily k mnohem většímu počtu
chyb. Logicky rostla také výsledková převaha prostějovské družiny
a tento set zaslouženě ovládla

jasným způsobem - 25:12 a 2:0.
Co třetí část? Na pokračující
sinusoidě kolísavého výkonu
obou družstev šlo „vékáčko“ dolů
a hostující mančaft naopak vzhůru.
Sympatický návrat Vojíkových
svěřenek do zápasu potvrdil jejich
možná až nečekaně razantní nápor
poté, co úřadující mistryně otočily
z 2:3 na 6:3. Místo pohodového
navázání dominance totiž Prostějov
překvapivě zaváhal a sérií vlastních
hrubek umožnil celku z metropole
uniknout do trháku 7:10! Vzápětí
ale Čadův soubor probrala důrazná
domluva kouče během oddechového času. Na hřiště se následně vrátila
podstatně soustředěnější skvadra,
z čehož rezultoval bleskový kontr
na 12:10 a již ne tolik problematické
zakončení celého duelu ze strany
papírově silnějšího mančaftu - 25:20
a 3:0.
„Určitě jsme nepodaly takový
výkon, jaký jsme chtěly. Byla tam
z naší strany spousta chyb, hlavně
na servisu,“ přiznala po utkání Solange Soares, kapitánka VK AGEL
Prostějov. Možné vysvětlení přidala
vzápětí. „V přípravě se snažíme
nabrat co nejlepší formu směrem
k těžším střetnutím v dalších kolech
play off, kde budeme potřebovat

Prostějovské „vékáčko“ tak
podle očekávání vede 2:0 na zápasy. Třetí a postupový triumf
by měly „Agelky“ přidat hned
tuto středu středu na palubovce
soupeřek.
Stejně jako o den dříve se hostům
dařilo v úvodu držet krok, ovšem
jen chvíli. Po obratu z 3:1 na 3:4
totiž svěřenkyně trenéra Čady
utáhly herní šrouby, při podání
Gambové dokázaly opakovaně
ubránit a šňůrou sedmi bodů za sebou (10:4) nastartovat svůj výkon
správným směrem. Další nápor
v podobě dokonce osmibodové
série přišel uprostřed zahajovací
sady během servisů Kossányiové
(z 12:7 na 20:7), často chybující
„Slávistky“ se proti plně koncentrovaným favoritkám vůbec
nechytaly. A bleskově inkasovaly
jednociferný debakl - 25:8 a 1:0.
Z hlubokého útlumu pomohlo
pražskému výběru zkraje druhé
části zlepšené podání, rovněž
útočně šel nahoru. Stačilo to však
pouze k přibrždění „Agelek“,
jež od stavu 8:6 znovu notně
přitvrdily a třetí dlouhou jízdou

během střetnutí utekly protivnicím
jako černý pasažér kontrolujícímu
revizorovi. Tentokrát účinně
servírovala kapitánka domácích
Soares, celé družstvo výborně
bránilo a rázem to bylo 16:6.
Vzápětí se sice Vojíkova parta
oklepala z nejhoršího (16:10),
leč domácí mančaft hrál opravdu
dobře, což přetavil v opětovnou
dominanci - 25:12 a 2:0.
Ani ve třetím dějství Čadova ekipa nic neslevila ze své působivé
produkce, ale protože hostující děvčata dokázala zvednout
úroveň svého volejbalu, viděli
spokojení příznivci mnohem víc
pěkných výměn i vyrovnanější
boj. Platilo to zejména do poloviny setu (14:10), poté ženy
VK zase odskočily a dojely
povedený mač pod svou plnou
kontrolou až do jednoznačného
konce. Za zmínku přitom stojí
na letošní poměry parádní obrana
celé prostějovské kohorty v poli
i excelentní výkon Barbory Gambové, čímž se červenobílý kolektiv proti ukázkově šlapajícímu
stroji zmohl jen na pětatřicet

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Z naší strany to bylo průměrné utkání. Hlavně na začátku jsme špatně
útočili jak vinou méně přesných nahrávek, tak z důvodu nevhodných
řešení zakončujících hráček. Lepší ofenziva nám v úvodním setu citelně chyběla, celkově zvednout jsme svůj výkon dokázali až v mnohem
kvalitnější druhé sadě. Tam se nám hodně dařil servis a tím jsme Slavii
dostávali pod tlak. Během třetího setu však pro změnu přišla nějaká
zaváhání na přihrávce, proto byl vývoj opět vyrovnanější.“

Jiří VOJÍK - Volleyball clubu Slavia Praha:

„Blahopřeji soupeři, který byl samozřejmě lepší. První set jsme ale odehráli vynikajícím způsobem, jen škoda čtyř našich neproměněných bodovek v koncovce, kdy jsme sami vyházeli útoky do autu a tím Prostějovu
usnadnili vyrovnanou sadu ukopat. Ve druhém nás domácí jasně přehráli,
ovšem třetí holky opět zvládly velice dobře. Nevydržíme však s takovým
favoritem držet krok po celé utkání. Přesto mám z našeho výkonu celkově
radost, neboť jsme dokázali být důstojným soupeřem. Pro nás je svátek hrát
s nejlepším týmem republiky a na další vzájemné souboje se tedy těšíme.“

opravdu
Věřím,
d kvalitní
k li í volejbal.
l jb l Věří
že najedeme do správného zápasového rytmu, půjde nám to
a čtvrtfinále ukončíme co
nejrychleji. Zlepšovat je potřeba
všechno,“ uvedla populární „Soli“.
To její sokyně z pražského klubu
měla z utkání i přes porážku
příznivější dojem. „První a třetí
set jsme hrály slušně, dalo se na
to koukat. Ve druhé sadě nás však

potkal výpadek, když Prostějov
zatlačil servisem a my jsme nebyly
schopné se prosadit z hlavního
kůlu. Přidaly se i problémy na
bloku, ale celkově jsme odvedly
solidní výkon. Naší výhodou je, že
nemáme co ztratit, zatímco soupeř
musí. I dál se budeme snažit, aby
diváci viděli hezký sport,“ uvedla
po střetnutí kapitánka Volleyball
clubu Slavia Praha Lucie Vinecká.

II. čtvrtfinále: Skvělé „Agelky“ koncertovaly, Slavia neměla šanci

Bodový vývoj – první set: 1:1,
3:1, 3:4, 10:4, 12:7, 20:7, 25:8.
Druhý set: 2:0, 2:2, 5:3, 7:4, 8:6,
16:6, 16:10, 17:11, 23:11, 25:12.
Třetí set: 3:0, 5:1, 7:2, 7:4, 9:4,
10:7, 13:8, 14:10, 17:10, 18:12,
22:12, 22:14, 24:14, 25:15.
Prostějov/son - Po všech stránkách velmi kvalitní výkon odvedly volejbalistky VK AGEL
Prostějov ve druhém utkání
čtvrtfinálové série UNIQA extraligy ČR 2013/2014, které se
hrálo včera vpodvečer. Jejich
precizní práci odnesly ženy
Volleyball clubu Slavia Praha
drtivou porážkou a především
hodnotná hra jasně vítězného
celku rozradostnila v neděli tři
stovky nejvěrnějších fanoušků
v hledišti Sportcentra DDM.

Ľubomír PETRÁŠ - VK AGEL Prostějov:

„Narozdíl od prvního zápasu série nebyly holky tolik nervózní, naopak se dokázaly mnohem lépe soustředit. V našem herním projevu tak byla potřebná
energie, koncentrace i klid, Slavii jsme jasně převyšovali ve všech činnostech
a dosáhli zaslouženě vysokého vítězství. Tak dobrý výkon bychom rádi předvedli v každém dalším střetnutí probíhajícího play off.“

Jiří VOJÍK - Volleyball clubu Slavia Praha:

„Dnes byl Prostějov jasně lepší. Po našem včerejším takřka výborném výkonu šel do utkání od začátku naplno, pořádně nás mačkal a vývoj měl plně pod
kontrolou. Strašně těžko jsme bodovali, domácím nestačili v útoku, na bloku
ani na servisu. Projevila se velká síla nejlepšího českého týmu a nám nezbývá,
než se pokusit svést vyrovnanější partii ve středu doma.“

získaných míčů - 25:15 a 3:0.
„Oproti sobotě jsme byly o dost
soustředěnější a ukázaly, že
průběh téhle série je při vší úctě
k soupeři hlavně o kvalitě našich
výkonů. Díky maximální koncentraci jsme zahrály velice dobře,
udělaly minimum vlastních chyb,
výborně bránily i vykrývaly.
Což v součtu přineslo hladké
vítězství,“ pochvalovala si tentokrát vydařenou partii v podání

VK AGEL Prostějov kapitánka
Solange Soares. „My jsme zkusily
navázat na dobrý včerejší výkon,
ale bohužel se nám to nepodařilo.
Hlavně jsme se nemohly prosadit přes prostějovskou obranu
ani v případech, kdy jsme měly
přihráno. K tomu se přidalo hodně
našich nevynucených chyb a proto
takový výsledek,“ konstatovala
Lucie Vinecká, kapitánka Volleyball clubu Slavia Praha.

Kadetky VK AGEL vykročily za obhajobou loňského stříbra,
vyloučen ještě není ani útok na historický zisk titulu...

Praha, Prostějov/son – Na velké
zklamání pro mladé prostějovské volejbalistky to vypadalo zkraje prvního finálového
turnaje extraligy kadetek ČR
2013/2014 v hale pražského
Olympu. Favorizovaný tým
VK AGEL totiž do úvodního
ze dvou klání Final Four vstoupil hladkou porážkou od Brna
a následně prohrával i s domácím výběrem... Pak ale naštěstí
zabral a dalších šest setů ze
sedmi už získal pro sebe. Tím
pádem zadělal na zopakování
skvělé druhé příčky z minulého
roku, navíc udržel naději za dva
týdny na vlastním hřišti ještě zaútočit na vytoužené zlato.

Průběžná tabulka
Final Four extraligy
kadetek ČR 2013/2014
KADETKY

1. Brno
2. Prostějov
3. Olymp Praha
4. Řepy

3
2
1
0

0
1
2
3

9:2
6:5
6:7
2:9

8
6
4
0

Královo Pole Brno – VK
AGEL Prostějov 3:0 (20, 19, 20)
Jihomoravský celek sice v dlouhodobé části obsadil až čtvrtou
pozici, jenže v pátečním poledni
nastoupil kompletní včetně některých hráček, jež během letošní sezóny nastupovaly v ženské
extralize za SG Brno. Hanačkám
proti takto silnému kolektivu
střetnutí bohužel nesedlo, celý
jeho průběh tahaly za kratší konec provazu a utrpěly nepříjemně
hladkou porážku bez jediné získané sady.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Náš výkon se bohužel nedá nazvat
jinak než tragédie! Ani jedna členka týmu nezahrála aspoň průměrně
a tím pádem jsme coby družstvo,
předvedli mizerný volejbal, nedařila
se nám v podstatě žádná herní činnost. K tomu děvčata přidala zbrklost
místo ordinované trpělivosti i zbytečné hrubky v klíčových okamžicích,
čímž se jasnému výsledku ve prospěch posíleného Brna vůbec nešlo
divit. Šlo o velké dílčí zklamání.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Olymp Praha – VK AGEL
Prostějovv 1:3 (22, -15,
Prostě
15 -10,
1 -10)
10)
Ani do večerního duelu dvou
nejlepších družstev po nadstavbě „Agelky“ neodstartovaly moc
dobře, vyrovnané první dějství propásly v těsné koncovce. To je však
konečně vyburcovalo z určité letargie, načež se rozjely k výbornému
výkonu a ve zbytku mače hostitelky nemilosrdně převálcovaly.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„V úvodu se nás ještě držela určitá
nepohoda z předchozího prohraného souboje, ovšem holky se dokázaly zvednout. Jakmile totiž začaly
plnit taktické pokyny, hned Olymp
dostaly pod velký tlak, dařily se
jim veškeré herní činnosti a domácí
od druhého setu doslova rozdrtily.
Výtečně fungovala především naše
obrana, přes kterou se soupeř nemohl dostat. A klíčové bylo, že jsme
vzdorující PVK vždy v půlce sady
naprosto zlomili.“

SK Španielka Řepy – VK
AGEL Prostějov 1:3
( , -21,, -21,, -20))
(18,

Do třetice špatný začátek, naše
holky v neděli dopoledne jakoby
ve vstupním setu ještě spaly. Ani
poté nebyl jejich výkon zdaleka
optimální, leč trpělivostí i bojovností odpor houževnatého soupeře zlomily. Navíc se dokázaly
vyrovnat i se ztrátou nahrávačky
L. Zatloukalové, která musela
kvůli zranění ve třetí části nuceně
střídat. Její parťačky nakonec vítězství doslova vydřely.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Španielka má vynikající obranu
v poli a nepříjemný styl útoku,
na což jsme zprvu těžko hledali
recept. Sice se nám povedlo jít
do vedení 16:9, jenže pak děvčata zbytečně vymýšlela věci
mimo taktiku a přišel zákonitý
trest v podobě ztráty prvního
setu. Naštěstí se pak tým vrátil
k předchozímu plnění pokynů,
neustále bojoval a díky tomu
i přes některé herní výkyvy urval
nesmírně důležitou výhru za tři
body. Kolektiv zaslouží pochvalu
tím víc, že překonal těžké chvíle
bez zraněné Lucky Zatloukalové.“

Sestava Prostějova: L. Zatloukalová, Chludová, Adamčíková,
Lakomá, Faksová, Meidlová, libero Stavinohová . Střídaly: Cruz,
Valášková, Hubrová.
Ostatní výsledky prvního
finálového turnaje v Praze:
Olymp Praha – Španielka Řepy
3:1 (-29, 13, 22, 19), KP Brno –
Španielka Řepy 3:0 (12, 24, 20),
Olymp Praha – KP Brno 2:3 (-23,
17, 19, -14, -11).
Druhý a rozhodující finálový
turnaj soutěže se hraje o příštím víkendu (29. a 30. března)
v hale Sportcentra DDM Prostějov. „Vzhledem ke všem okolnostem můžeme být nakonec rádi, že
to pro nás na Olympu dopadlo
takhle. Šest získaných bodů a jen
dvoubodová ztráta na vedoucí
Královo Pole nám nechává naději porvat se v domácím prostředí
o zlato, což samozřejmě zkusíme.
Bude to ale moc těžké a rozhodne
v první řadě kvalita našich vlastních výkonů. Pokud ve všech
třech zbývajících utkáních zahrajeme dobře, máme na titul,“ doplnil Jaroslav Matěj.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF:
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.

V CEV Cupu je finále

Fenerbahce vs. Jekatěrinburg,
Prostějov/son - Evropské poháry volejbalistek 2013/2014 zažívaly či ještě zažívají vzrušení
ze závěrečných duelů o celkový
triumf. Ženy VK AGEL Prostějov působily během letošního
ročníku jak v Champions League, tak v CEV Cupu a proto
se pojďme podívat na poslední
čerstvé výsledky obou těchto
soutěží.
Druhý nejvyšší pohár starého
kontinentu měl na programu semifinále, v němž opět suverénně
kralovalo Fenerbahce Istanbul.
Čtvrtfinálové
přemožitelky
„Agelek“ přejely Azeryol Baku
dvakrát 3:0 (ázerbájdžánský celek mimochodem dostal mnohem
větší nakládačky než „vékáčko“ - pozn.red.) a ani po deseti
odehraných střetnutích aktuální
sezóny CEV Cupu tak neztratily
žádný set. Ve finále se vysoce favorizovaný gigant z Turecka utká
s ruskou Uraločkou Jekatěrinburg, která svedla dvě dramatické
bitvy s německým SC Drážďany.
V naprosto vyrovnaných soubojích nakonec rozhodla jediná sada
ve prospěch družstva z východu.

Champions L
nečekaně vyheague
Dynamo Kaza rálo
ň
Nejprestižnější
Nj
iž ější Liga
Li mistryň
i ň vyvrcholila o uplynulém víkendu
závěrečným turnajem Final Four
v Baku. A pořádající Rabita coby
nejbohatší klub světa se ani v domácím prostředí vytouženého
triumfu znova nedočkala, naopak
musela vzít zavděk pro ni trpkým
bronzem. Hned v semifinále totiž
nesmírně ambiciózní hostitelky
vyřadilo ruské Dynamo Kazaň,
které se následně stalo senzačním
vítězem letošního ročníku Champions League díky překvapivému
skolení hlavního favorita Vakifbanku Istanbul. Obhájce titulu
sice v předchozím derby opět rozesmutnil (již čtvrtý rok po sobě!)
městského rivala Eczacibasi,
jenže na Kazani si v rozhodující
řežbě šokujícím hladkým poměrem vylámal zuby. Evropa má
tudíž nové volejbalové vládkyně
z chladného Východu!

Výsledky semifinále CEV Cupu žen 2013/2014

Fenerbahce Istanbul – Azeryol Baku 3:0 (14, 12, 16) a Azeryol
Baku – Fenerbahce Istanbul 0:3 (-8, -17, -17).
Uraločka Jekatěrinburg – SC Drážďany 2:3 (-26, 15, -20, 22, -7)
a SC Drážďany – Uraločka Jekatěrinburg 1:3 (-19, 19, -18, -23).
Finále se hraje 26. března v Rusku (první zápas) a 29. března
v Turecku (odveta).

Výsledky Final Four Champions League žen 2013/2014
Semifinále
Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul 3:1 (-19, 19, 22, 17)
Rabita Baku – Dynamo Kazaň 0:3 (-15, -21, -19)
O 3. místo
Rabita Baku – Eczacibasi Istanbul 3:0 (21, 12, 25)
Finále
Dynamo Kazaň – Vakifbank Istanbul 3:0 (23, 11, 23)
Konečné pořadí
1.Dynamo Kazaň, 2. Vakifbank Istanbul, 3. Rabita Baku, 4. Eczacibasi Istanbul

KDO LETÍ DO ŘECKA A KDO
SI ODNESE ŽEHLÍCÍ PRKNO...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte stranu 12

VÝSLEDKY DRUHÉ LIGY ŽEN
33. a 34. kolo: Bílovec - Lanškroun 3:0 (25,16,15) a 3:1 (-24,17,21,17),
Palkovice - Uherské Hradiště 3:0 (19,13,13) a 3:0 (21,15,19), Přerov B
- Vsetín 3:1 (21,19,-18,21) a 1:3 (19,-17,-21,-20), Nový Jičín - Prostějov
3:0 (19,20,15) a 3:1 (-12,12,15,15), Brno-Juliánov volný los.

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

V

P

S

PM

32

0

96:11

95

2. TJ Sokol Palkovice

26

4

75:26

75

3. VK Austin Vsetín

19

11 58:52

51

4. PVK Precheza B Přerov

15

15 56:51

50

5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

14

16 50:57

42

6. TJ Sokol Brno - Juliánov

9

21 37:69

28

7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

8

22 38:67

24

8. VO TJ Lanškroun

7

23 36:68

23

9. TJ OP Prostějov

6

24 31:71

20

kam příště ...
35. a 36. kolo, sobota 22. března, 10.00 a 14.00 hodin: 09:00
Lanškroun - Brno-Juliánov (9:00 a 13:00), Prostějov - Přerov B, Vsetín
- Palkovice, Uherské Hradiště - Bílovec, Nový Jičín volný los.

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Prostějovské basketbalistky nasázely Zlínu stovku a vedou

Prostějov/jim - Potřetí v sezoně
se hráčkám TJ OP Prostějov
podařilo překonat stobodovou
hranici. Svěřenkyně Željka
Živkoviče to dokázaly již na konci ledna proti Zlínu a v závěru
února proti Šumperku, v pátek
večer se jim to opět podařilo
proti
zlínskému
„béčku“.
V závěrečném domácím utkání
oblastního přeboru si se svými
soupeřkami doslova pohráli
a konečný výsledek 103:33
hovoří za vše.

O vítězi se rozhodlo hned
v úvodní čtvrtině. Tu prostějovské
košíkářky ovládly v poměru 24:4
a nebylo co řešit. Svůj náskok
stabilně navyšovaly i v dalších
částech, po poločase to bylo
o třicet bodů, po třetí čtvrtině díky
jednatřicetibodovému příspěvku
téměř o padesát bodů a na konci
utkání o plných sedmdesát bodů.
„Měl jsem trochu obavy z motivace, holky ale nic nepodcenily
a od začátku držely vysoké tempo.
Soupeř přijel značně oslaben,

chybělo mu několik hráček a kladl
jen slabý odpor. Zlín sice bojoval,
na nás to ale nestačilo a otázkou
jen bylo, o kolik to nakonec bude,“
radoval se z podařeného střetnutí
trenér TJ OP Prostějov Željko
Živkovič.
Samotný kouč očekával mnohem
těžší střetnutí, nakonec ale nebylo
vůbec co řešit. „I ve Zlíně jsme
dali stovku a vysoko vyhráli a těší
mě, že holky stále mají takovou
radost a každý zápas si užívají.
Teď nám to ulehčil i soupeř, že

nebyl kompletní a neměl nikoho
vysokého pod košem,“ poukázal.
Nyní mají prostějovské hráčky
od zápasu krátké volno, poslední
kolo oblastního přeboru je čeká až
v pátek 28. března na palubovce
Šumperku. „Po dlouhé době
máme volný víkend, nebudou hrát
ani juniorky a kadetky. Pauzu se
pokusíme využít k odpočinku a tréninku, abychom se dobře připravili
na baráž. A také se chceme zaměřit
na souhru kadetek, ty brzy čeká
play off a bitva o postup na

finálový turnaj mistrovství republiky,“ stanovil Živkovič jasné cíle.
Duelem proti Šumperku „B“ se
Prostějovu uzavře sezona v oblastním přeboru, kde ho již pár týdnů
nemůže nikdo předstihnout. Na
řadu tak přijde očekávaná baráž.
„Bude se hrát formou dvou až
tří turnajů, ten první by se měl
uskutečnit o víkendu 12. a 13. dubna. Jeden z nich bychom měli
pořádat i my,“ informoval čtenáře
Večerníku o novinkách úspěšný
prostějovský trenér.

TJ OP Prostějov - SKB Zlín „B“
103:33 (24:4, 22:12, 31:12, 26:5)
Sestava a body Prostějova: Fialová 16, Švécarová 12, Kalábová
28, N. Svobodová 8, K. Krátká 9, Tilšarová 13, G. Svobodová 8,
Melková 9. Trenér: Željko Živkovič.
Tabulka oblastního přeboru žen:
1. TJ OP Prostějov
15
14
1
1144:748
2. TJ Loko Krnov „B“
15
9
6
1090:946
3. TJ Šumperk „B“
13
8
5
804:753
4. SK UP Olomouc „B“ 15
2
13
752:1011
5. SKB Zlín „B“
14
3
11
709:1041

29
24
21
17
17

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s novopečeným halovým mistrem světa v běhu na 400 metrů

PAVEL MASLÁK: „BÝT PRVNÍ V CÍLI JE STÁLE STEJNÁ EUFORIE“
Třiadvacetiletý atlet navštívil uplynulý čtvrtek na pozvání M. Černoška Prostějov

Prostějov - O téměř půl sekundy si v této halové sezoně zlepšil
své osobní maximum Pavel Maslák. Časem 45,24 sekundy
se rodák z Havířova stal před několika dny nejen halovým mistrem světa v běhu na 400 metrů, ale též českým rekordmanem
a druhým nejlepším Evropanem v historii atletiky pod střechou.
Před úřadujícím mistrem Evropy je už pouze legendární Němec
Thomas Schönlebe, jenž v únoru 1988 zaběhl čas 45,05 sekundy.
A právě pod tuto hodnotu by se chtěl „Máslo“ v příštím roce dostat,
ideálně na halovém mistrovství Evropy v Praze. Ještě předtím
se úřadující evropský rekordman na 300 a 500 metrů či držitel
nejlepších českých výkonů na 200 a 400 metrů zaměří na úspěšnou
obhajobu zlaté medaile z venkovního mistrovství Evropy, které se
uskuteční od 12. do 17. srpna na stadionu Letzigrund ve švýcarském
Curychu. Po návratu z polských Sopot navštívil Pavel Maslák
Prostějov na pozvání spolumajitele marketingové společnosti
TK PLUS Miroslava Černoška, s nímž spolupracuje.
Jiří Možný
Před pár dny jste se stal halovým mistrem světa. Je to z vašeho pohledu absolutní vrchol, jakého
jste zatím dosáhl?
„Myslím si, že ano. Je to asi největší úspěch v mé dosavadní kariéře...
(úsměv)“
Dodal vám tento výsledek
další sebevědomí do venkovní
sezony?
„Věřím si stále stejně. Možná mě to
trochu zvedne, vím ale, že v hale nebyli všichni. Musím do toho jít trochu
s rezervou, jak Kirani James (olympijský
vítěz z Londýna a mistra světa z roku
2011 - pozn. autora), tak LaShawn Meritt (olympijský vítěz z Pekingu a celkem
šestinásobný mistr světa - pozn. autora)
budou na sezonu připraveni a budou mě
chtít porážet.“
Již předloni jste se stal mistrem
Evropy. Vnímáte nějaký pocitový rozdíl vyhrát světový a evropský
šampionát?
„Nevnímám to nijak rozdílně. Být první
v cíli je stále stejná euforie! (smích)“
V halové sezoně jste vyhrál, co
se dalo. Jaké máte touhy a sny
do bojů pod širým nebem?
„Byl jsem jednou poražen, ale to bylo
v rozběhu (smích). Mým cílem je obhájit
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titul mistra Evropy. Bylo by super, kdyby se mi to povedlo.“
V čem by pro vás obhajoba
byla jiná než první titul?
„Asi v tom, že před dvěma lety byl
olympijský cyklus a v Helsinkách nebyli všichni soupeři. Někteří se soustředili
pouze na olympiádu. Teď by tam byli
všichni, takže bude těžší to obhájit. Ale
bylo by to super.“
Čtvrtkařské závody v hale
a venku jsou rozdílné, co vám
vyhovuje více?
„Je mi to asi jedno, je to především
o hlavě. Ale raději mám asi halu, tam není
taková konkurence jako venku (smích).“
Je tedy rozdíl vyhrát halový
a venkovní šampionát?
„Ano. Pod širým nebem je větší konkurence a bylo by to víc super.“
Přibližujete se hranici pětačtyřiceti sekund i v hale, kdy by
mohla padnout?
„Zatím to moc neřeším, budu se o to ale
pokoušet a doufám, že se mi to povede.
Bylo by super, kdyby se mi tento výkon
povedl příští rok na halovém mistrovství Evropy v Praze. To by byla pecka!
Bylo by to doma a znamenalo by to titul
mistra Evropy i halový evropský rekord.
Ten má totiž aktuálně hodnotu 45,05
sekundy. Všechno bych to prožíval s domácím publikem.“

„Bylo by super, kdyby se mi to povedlo
příští rok na halovém mistrovství Evropy
v Praze, to by byla pecka. Znamenalo by to
titul mistra Evropy i halový evropský rekord.“

česká atletická hvězda Pavel Maslák o plánu
na halové zdolání pětačtyřicetisekundové hranice

Již sedmnáctého června se
uskuteční třiapadesátý ročník
Zlaté tretry. Jaké máte ambice?
„Uvidíme, jakou trať poběžím, zda to
bude dvoustovka, nebo čtyřstovka. Zatím tedy žádné konkrétní cíle nemám.
Běhal jsem tam mistrovství Moravy
a Slezska, závodil v atletické lize mužů
a dorostu, konaly se tam i republikové
šampionáty a mistrovství Evropy do
třiadvaceti let, mistrovství světa ‚sedmnáctek‘. Mám na to jen příjemné vzpomínky, vždy se mi tam běhalo dobře.“
Pocházíte z Havířova, jaké to
je závodit kousek od svého rodiště?
„Poběžím doma, bude tam spousta známých, rodina, je to určitě něco jiného než
běžet v Praze nebo zahraničí. Motivace
je ale vždy stejná, pokaždé chci vyhrát.
Člověk nehledá motivaci v tom, že jsou
tam rodiče a že by se chtěl ukázat více.
Vždy chci předvést nejlepší výkon.“
Zmínil jste, že zlato ze Sopot je
pro vás nejcennější, ale ne nejkrásnější medaile. Která je tedy ta
nejhezčí?
„Pro mě asi ta z Helsinek, protože je první (smích).“
Hodláte se více zaměřit na
dvousetmetrovou trať?
„Ne, to určitě ne. Mojí hlavní tratí bude
stále čtvrtka. Dvoustovka je taková okrajová, doplňková disciplína. A kde jsou
v ní mé hranice? To aktuálně vůbec netuším...(úsměv)“
S Usainem Boltem jste závodil
již na mistrovství světa v Tegu,
nyní se připravuje váš souboj v Ostravě. Mohl byste ho doma potrápit?
„Záleží, jak se připraví on, jak se připra-
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vím já. Myslím si, že bych mu mohl šlapat na paty. Ale že by to bylo až nějaké
drama, to asi ne (smích).“
Je vám čerstvě třiadvacet, v jakém věku můžete předvádět
nejlepší výkony?
„Většinou to bývá kolem pětadvaceti
šestadvaceti let, pak se to stabilizuje.
Uvidíme, kam se ještě posunu.“
Takže vrchol by mohl přijít na
olympiádě 2016 v brazilském
Rio de Janeiro?
„Teoreticky by to tak mohlo být. Rio ale
zatím vůbec neřeším, každá sezona je
jiná. I když se můžete připravovat stejně,
je to každý rok jiné, může přijít nemoc či
zranění. Každý rok myslím jen na aktuální sezonu.“
Jaký je váš další letošní program?
„Od pondělí začínám zlehka trénovat.
Začnu doma, pak budeme pokračovat
v Praze a poté odlétáme na soustředění
do Jižní Afriky, kde bychom se měli
úplně připravit. Budeme tam do devětadvacátého dubna a pak už budu závodit.

V zahraničí se poprvé představím devátého května na mítinku Diamantové
ligy v katarském Dauhá, vrcholem je
Evropa, pak Zlatá tretra. Další podniky
už jsou pro mě víceméně stejné.
Je náročné zvládat i společenské povinnosti, které vaše
úspěchy přinášejí?

„První dny byly náročné. Stále jsem někam jezdil, neměl jsem moc času si odpočinout. Teď už to napravujeme, bude
slíbený řízek se salátem a odpočinu si
doma. Předpokládám, že společenských
akcí přes sezonu moc nebude, chci se
totiž soustředit na vlastní sezonu, závodit
a předvádět skvělé výkony.“

kdo je
pavel maslák

N j ětší ččeská
Největší
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tii se narodila
dil
21. února 1991 v Havířově. Několikanásobný mistr republiky, jehož hlavní disciplínou je běh na 400 metrů, se
v roce 2012 dočkal titulu mistra Evropy a v témže roce
téměř postoupil do finále olympijského závodu. O rok později se svěřenec kouče Dalibora Kupky stal halovým mistrem Evropy a podílel
se i na štafetovém bronzu. Na venkovním světovém šampionátu doběhl pátý.
Svou první velkou medaili vybojoval jako člen stříbrné štafety z juniorského
mistrovství Evropy
py 2009,, na nedávném šampionátu
p
v ppolských
ý Sopotech
p
se
stal halovým mistrem světa. Jako první Čech pokořil na „čtvrtce“ hranici
pětačtyřiceti sekund, je též národním rekordmanem na 200 metrů a držitelem
nejlepšího evropského času na netradičních tratích 300 a 500 metrů.

