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Jarèa“ prodává
“
své tìlo v 70!

JIŽ PŘÍŠTĚ JSME

VĚTŠÍ
CELOBAREVNÍ
ZAJÍMAVĚJŠÍ
.... A VE ZBRUSU NOVÉM HÁVU!
Pokud si chcete OBJEDNAT NOVÝ VEČERNÍK
ZA STAROU CENU máte jedinečnou šanci!
nalistujte stranu 12

Prostějov/mik

Proti gustu žádný dišputát, pravili by naši předci. Jak Večerník zjistil, po prostějovských hospodách, většinou nižší cenové kategorie, se pohybuje žena
se sedmi křížky na zádech, která se i přes svůj požehnaný věk nechá od
mužského osazenstva ráda pozvat nejen na pivo či nějakou tu štamprli, ale
klidně i do postele... Vůbec byste do ní ale neřekli, čím se živí kromě toho, že jí
chodí pravidelný důchod. Naší redakci se ale zdatná seniorka svěřila. A divte
se nebo ne, je to PROSTITUTKA!
více se dočtete na straně 6
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Není-li v zimě sněhu
zasedni k našemu webu

www.vecernikpv.cz

Krimi

168 hodin
s městskou policií
Binec po sobě uklidili

Minulé pondělí 12. ledna ve večerních hodinách byla u vchodu
do haly hlavního nádraží zjištěna
prostřednictvím městského kamerového systému dvojice bezdomovců. Jeden z nich vysypal
obsah sběrné nádoby na zem
a poté pro vlastní potřebu posbíral nedopalky cigaret. Pohozený
odpadkový koš nechal i s obsahem ležet na zemi. Na výzvu
strážníků místo uklidil, i nádobu
vrátil na své místo. Hlídka dohlédla na jejich odchod.

Nechaly dítka „krást“
Strážníci vyjížděli hned dvakrát na základě telefonického
oznámení pracovníka ochranky do nákupního střediska,
a to z důvodu krádeže. Poprvé
se tak stalo v pátek 9. ledna,
kdy se jednalo o tříleté dítě,
které využilo nepozornosti
matky. Vzalo si z regálu sladkost a tu snědlo. Ve čtvrtek
15. ledna se hlídka setkala s podobným případem. Maminka
dala dítěti v kočárku lízátko a
při placení na toto své počínání
zapomněla. V obou případech
se tato nedopatření
vysvětlila.
p
y
Ženy potraviny zaplatily.
Hledaný pod kamerou

Strážník zachytil v pondělí
12. ledna prostřednictvím kamery pohyb mladíka, o kterém
pojal podezření, že jde o osobu
v pátrání. Hlídka byla vyslána
do míst, kde se zmíněný muž
pohyboval a v blízkosti čerpací
stanice ve Vrahovické ulici byl
zajištěn. Při prokázání totožnosti se potvrdilo, že jde o celostátně hledanou osobu. Poté byl
mladistvýý ppředveden na služebnu Policie ČR, kde si ho službu
konající policista převzal.

Agresivní opilec napadl družku a PO POLICISTECH

se sápal S NOŽI V RUCE! To vše PŘED DĚTMI...

To byla pořádná mela! Policisté čelili velkému nebezpečí ze strany opilého násilníka, který nejprve v bytě
rodinného domu napadl před malými dětmi svoji družku a pak si ostře vyšlápl i na zasahující strážce zákona.
V obou rukou přitom držel nože a tak není divu, že na
hrubý pytel byla přišita hrubá záplata. Napadení policisté raubíře pod zpacifikovali a ten po výslechu putoval rovnou do vazby. Nyní mu hrozí až pětileté vězení!
Prostějovsko/mik
Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání čtyřiatřicetiletého
muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu vyhrožování s cílem
působit na úřední osobu. „V průběhu minulého týdne vyjížděli
policisté k oznámení o napadení
v jednom z bytů na Prostějovsku.
Čtyřiatřicetiletý muž v něm měl

fyzicky napadnout svoji o deset let
mladší družku, a to v přítomnosti
nezletilých osob. Při řešení tohoto
incidentu však muž zakročujícím
policistům opakovaně vyhrožoval zabitím, přičemž v každé ruce
držel nůž a šel proti policistům.
K eliminaci hrozby ozbrojeného
muže použili policisté donucovací prostředek hrozby namířenou
zbraní. Poté muž svého jednání

zanechal. Ke zranění osob ani
k jiné újmě nedošlo,“ popsala drsný okamžik Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Agresivní útočník byl následně zadržen, po nasazení pout
předveden na služebnu, kde
byl umístěn do cely. Policisté u
něj provedli dechovou zkoušku
a naměřili mu 2,34 promile
alkoholu v dechu. „Následujícího dne zahájili kriminalisté
jeho trestní stíhání a obvinili jej
ze spáchání přečinu vyhrožování
s cílem působit na úřední osobu,
na který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na pět
let. Vzhledem k tomu, že hrozila důvodná obava, že muž bude
trestnou činnost opakovat, byl

ze soudní síně...

Lavička je fuč!

Na ulici Polišenského zmizel
v pondělí 12. ledna městský mobiliář. Strážník okrskové služby
zjistil při obchůzce odcizení kovové lavičky s dřevěnými prvky.
Zbyly po ní jen betonové podklady. Pracovník technických
služeb vyčíslil způsobenou škodu na částku 6 250 korun.

Předali ho manželce

Rovněž v pondělí 12. ledna před
jednadvacátou hodinou se hlídka
pohybovala v oblasti hlavního
nádraží. Zde objevila opilého
muže, který ležel v blízkosti
pošty. Nekomunikoval a nebyl
schopen chůze. Než lékař dorazil na místo, muž se částečně
probral. Hlídce se podařilo zjistit
jeho bydliště, které se nacházelo
nedaleko. Za pomocí strážníků
byl dopraven domů, kde si ho
převzala manželka.

Opilý a bez řidičáku

Řidič na sebe upozornil drobnou kolizí na parkovišti u Kubusu. Hlídka si minulý čtvrtek
15. ledna jeho počínání povšimla
a dostihla ho na Palackého ulici.
Posléze vyšlo najevo, že muž
za volantem nevlastní řidičský
průkaz. Přiznal se i k požití alkoholu. Mezitím řidič poškozeného vozu z parkoviště odjel.
Na místo byli přivoláni policisté,
kteří si celou událost převzali
k vlastnímu šetření.
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Skončil ve vazbě. Chlápka pod silným vlivem alkoholu
s noži v rukou policisté odzbrojili. Agresorovi hrozí reálně pět
let kriminálu.
Ilustrační foto
ze strany policejního orgánu dán
podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do
vazby, který byl soudem akceptován a obviněný byl eskortován
do vazební věznice v Olomouci,“
dodala Urbánková.

Případ fyzického napadení
družky ze strany muže je šetřen
samostatně jako přestupek proti
občanskému soužití, který bude
po zadokumentování zaslán příslušnému správnímu orgánu
k projednání.

Na nádraží bylo rušno:

Mladý hokejista si Z BITKY
odnesl ZLOMENÝ NOS i ruku

Prostějov/mls - Zmalovaný tak, že jej vlastní máma nemohla poznat. Přesně tak dorazil mladý muž Robert H. z akce, která se konala v prostějovském „Kasku“. Se zlomeným nosem,
zlomenou rukou, pohmožděným zápěstím a ošklivě nateklým obličejem skončil v nemocnici.
A jelikož na druhý den ráno se přidalo zvracení, kvůli otřesu mozku putoval do péče lékařů
znovu. Nyní prostějovský soud zjišťuje, zda si za své zranění
Více čtěte na straně 6
mohl sám či se stal terčem agresorů.

Řekl NE, a byl okraden

Muž si během pondělí 12. ledna naložil na přívěsný vozík
troubu značky Philips a kuchyňskou desku s dvojdřezem.
V tom k němu přistoupila skupina občanů s oslovením, zda
by si mohla tyto věci odnést.
Majitel odvětil, že ne a zašel
do domu dát si kávu. Přibližně
po deseti minutách se vrátil, ale
věci z vozíku byly pryč.
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Kluci ze sídliště Západ. Středoškoláci Jan Kubát, Michael Huňkař a Tomáš Studený stojí
před soudem, neboť měli společně zmlátit mladého hokejistu. V jejich neprospěch hovoří zejména to, že pro všechny to nebyla jejich první rvačka.
Foto: Martin Zaoral

údajná bomba na poště
a (ne)ukradené prachy
Prostějov/mls - Na hlavním
vlakovém nádraží v Prostějově bylo v uplynulých dnech
velice živo! Policisté sem totiž
uprostřed minulého týdne
vyjížděli hned ke dvěma zajímavým případům. Nejprve ve středu na zdejší poště
pyrotechnici likvidovali podezřelou zásilku, o den později pak kriminalisté marně
hledali člověka, kterého měl
romský gang okrást o sto
dvacet tisíc korun.
Na poště u prostějovského
hlavního nádraží řešil balík,
ve kterém mohla být klidně
i bomba. „Mohu potvrdit,
že jsme přijali oznámení
o podezřelé zásilce na jedné
z prostějovských pošt. Zásilku
zajistili a převzali hasiči k dalšímu zkoumání. V součinnosti
s olomouckými kriminalisty

byla zjištěna osoba podezřelá
z tohoto protiprávního jednání. Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání
přečinu šíření poplašné zprávy, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do
tří let,“ informovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Večerník zjišťoval podrobnosti k tomuto případu, které si
v těchto dnech ověřuje. Už
v příštím vydání se dozvíte víc.
Ve čtvrtek 15. ledna odpoledne se pak policisté na nádraží
vrátili. Tentokrát kvůli údajné krádeži stodvaceti tisíc
korun, za kterou má podle
dostupných informací stát
romský gang.
(dokončení na straně 6)

BYLI JSTE SVĚDKY PODIVNÝCH
UDÁLOSTÍ NA NÁDRAŽÍ?
ZAVOLEJTE DO REDAKCE 608 960 042,
PŘÍPADNĚ NAPIŠTE E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

ZOUFALEC chtěl loupit s klackem v ruce
Strážníci jej po divoké honičce zadrželi

Prostějov/mik - To už na tom
musel být hodně špatně! Mladému muži teď hrozí až deset
let kriminálu za loupež, která
pro něj skončila naprostým fiaskem. Ve středu před půlnocí
se totiž rozhodl zajít do provozovny v Plumlovské ulici pro
peníze, a to s klackem v ruce.
Obsluhu tímto pochopitelně
nevylekal a utekl s prázdnou. Státní i městští policisté spolupracovali na jeho
co nejrychlejším dopadení,
strážníci ho nakonec akčně lapili v Nerudově ulici.

„Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání jednadvacetiletého
muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání zvlášť
závažného zločinu loupeže. Tohoto protiprávního jednání se
měl dopustit ve středu čtrnáctého
ledna kolem třiadvacáté hodiny
v noci, kdy tehdy neznámý pachatel přistoupil k výdejnímu
okénku v jedné z prostějovských
provozoven na ulici Plumlovská
a s větví v ruce požadoval vydání peněz. Obsluha mu žádné
peníze nevydala, na mladíka
zakřičela a ten utekl pryč,“ pop-

sala čin naprostého zoufalce
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Obsluha ihned uvědomila policii
a začala nefalšovaná honička za
pachatelem. „Půl hodiny před
půlnocí jsme od Policie ČR
obdrželi zprávu o muži, který
s klackem v ruce vešel do provozovny a požadoval po obsluze
peníze. Na základě této informace vyslal pracovník operačního
střediska na místo hlídku. Obsluhující muž upřesnil strážníkům
popis lupiče. Celý případ si

převzali k dalšímu šetření policisté
a po dohodě s nimi se strážníci vydali prověřit blízké okolí,“ vrátila
se k okamžikům středeční noci
uplynulého týdne Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově s tím, že pátrání po
lupiči dlouho netrvalo.
„Na Fanderlíkově ulici při vycházení z baru, kde provedli kontrolu, si strážníci povšimli muže,
který se shodoval s popisem
podezřelého. Ten jak hlídku spatřil,
dal se na útěk. Následovalo jeho
pronásledování a v okamžiku, kdy
mu strážník služebním vozidlem

zablokoval v Nerudově ulici
únikovou cestu a z protější strany
měl v patách druhého z hlídky,
pochopil, že neunikne. Při zadržení
již nekladl žádný odpor,“ popsala noční honičku za pachatelem
loupežného přepadení Adámková.
Na místo zadržení byli přivoláni
policisté, kteří si jednadvacetiletého zoufalce převzali. „Mladý
muž se policistům k činu přiznal.
V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti
let,“ dodala mluvčí krajské policie
Irena Urbánková.

Platil
Pl
til cizí
i í kkartou
t

Ze spáchání přečinů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
a krádeže je podezřelý dvaadvacetiletý muž z Prostějovska.
Koncem loňského roku měl
v nestřeženém okamžiku odcizit v bytě rodinnému známému,
který byl u nich na návštěvě,
jeho platební kartu. Následně
ji měl v několika případech
použít k platebním transakcím.
Uvedeným jednáním způsobil
majiteli škodu za devět a půl
tisíce korun. Ke svému jednání
se doznal, teď mu hrozí dvouletý kriminál.

Policistům se doznal

Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je podezřelý
dvacetiletý mladík z Blanska, který byl uplynulý pátek
16. ledna po dvacáté hodině na
Plumlovské ulici v Prostějově
kontrolován jako řidič vozidla
Hyundai. Mladík policistům
uvedl, že v současné době řidičský průkaz nevlastní, a proto ho
nemůže předložit. Lustrací bylo
zjištěno, že kontrolovaný muž
má vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel do března
tohoto roku. Podezřelý byl na
místě zadržen.

Dvě kola z domu

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v noci z pátku
9. na sobotu 10. ledna vnikl do
kolárny v domě na ulici Dolní
v Prostějově a odcizil jízdní
kolo značky Favorit. Poté vnikl
ve stejném domě po poškození
zámku i do sklepní kóje, odkud
odcizil horské jízdní kolo. Celková hmotná škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na třiatřicet tisíc korun.

Ani zámek nepomohl

Neznámý pachatel předminulou sobotu 10. ledna ve večerních hodinách odcizil dámské
jízdní kolo značky Merida
Crossway, které bylo uzamknuté lankovým zámkem k zábradlí před jedním z domů na sídlišti
E. Beneše v Prostějově. Majiteli
způsobil škodu za téměř deset
tisíc třista korun. V případě zjištění hrozí pachateli za spáchání
přečinu krádeže dvouletý trest
vězením.

Plyn stále v kurzu

V nočních hodinách z pondělí
12. na úterý 13. ledna došlo ke
vloupání do klece s propanbutanovými lahvemi v jednom
z areálů v Kojetínské ulici
v Prostějově. Neznámý pachatel z ní odcizil dvě desetikilové
propanbutanové lahve - jednu
prázdnou a jednu plnou. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na téměř
čtyři tisíce korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečin
krádeže hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Feťák bez řidičáku

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

MIKO VINCENT

JIŘÍ MAJER

JAKUB KEJNAR

SIMONA HALOUZKOVÁ

se narodil 19. května 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 46 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

se narodil 16. prosince 1956 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. ledna 2015. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 57
do 60 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči
a hnědošedé rovné vlasy.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 19 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

se narodila 5. února 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. listopadu 2014.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
40 do 45 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy. .

Uplynulou středu 14. ledna
dopoledne kontrolovali policisté na ulici Sladkovského
v Prostějově řidiče vozidla
Volkswagen Golf. Policisté
podrobili osmadvacetiletého
muže testu na drogy, který
prokázal požití pervitinu a
marihuany. Navíc zjistili, že
řidič má Magistrátem města
Prostějova vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu roku 2015.
Na místě mu další jízdu zakázali. Nyní je muž podezřelý
ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství

ZA MASAKR v Čechůvkách
viněn prostějovský celník
BYLI JSME
U TOHO!
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Zbyněk Grossert nedostal přednost,
ale řítil se rychlostí 136 km/hod!

Padesátileté manželství

Pozlaceno!

„Upřímnou soustrast...,“ smějí se manželé Frňkovi
BYLI JSME

50

U TOHO!

Pár minut po tragédii. Zbyněk Grossert ve stříbrném BMW narazil do Renaultu, jehož dvojčlenná slovenská osádka neměla šanci přežít.
Z obou vozidel zůstaly jen vraky.
2x foto: archiv Večerníku

Masakr z „křižovatky smrti“ v Čechůvkách, který se odehrál 25. října 2013 se dvěma mrtvými slovenskými seniory, se dostal před soud. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla BMW, který jel po hlavní komunikaci, sestřelil postaršího Renaulta, jehož šofér mu nedal přednost. To se mu a jeho manželce
stalo osudným. Oba, jednaosmdesátiletý J. P. a jeho o šest let mladší manželka H. P. ze Sečové
utrpěli devastující zranění, kterým na místě podlehli. Vyšetřování tragédie se obrátilo právě proti
řidiči BMW, který sám byl několik měsíců v nemocnici. Čtvrtečnímu jednání u Okresního soudu
v Prostějově sůedoval Večerník pěkně naživo.
Prostějov/mik
Šestačtyřicetiletý příslušník Celní správy Olomouckého kraje
Zbyněk Grossert je obžalován
z přečinu usmrcení z nedbalosti
a hrozí mu až šest let vězení. Že
by vina na nehodě mohla být

přičtena na jeho vrub, nevěřil
ani on sám. Jistě, jel po hlavní
komunikaci a senior ze Slovenska mu nedal přednost. Jenomže
je tady jedno velké ALE! Jak
totiž vyplynulo z vyšetřování
a hlavně znaleckého posudku,
celník Zbyněk Grossert se už

tehdy obávanou křižovatkou řítil
rychlostí 136 kilometrů v hodině!
„Na přímém úseku hlavní komunikace, kde je povolena
pouze sedmdesátikilometrová
rychlost, narazil po krátkém
brzdění rychlostí 124 kilometrů
za hodinu do vozidla Renault,

jehož řidič odbočoval na hlavní
z vedlejší silnice. Mám za to, že
obžalovaný tímto způsobil smrt
dvoučlenné osádce vozidla,“
pronesl v úvodní řeči u soudu
Marek Bagaj, státní zástupce
Krajského státního zastupitelství
v Brně. (dokončení na straně 6)

Dalších padesát? Janě a Zdeňkovi Frňkovým z Prostějova poblahopřála ke zlaté svatbě také
„oddávající“ Milada Sokolová.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - V dnešní době plné manželských rozepří a dokonce rozvodů se něčemu
podobnému jen těžko dá uvěřit. Přesto manželé Jana a Zdeněk Frňkovi spolu dokázali
překonat všechny společné krize a vydržet ve
svazku manželském padesát let! Uplynulou
sobotu si tak při zlaté svatbě řekli podruhé
v životě své ANO...
„Před časem jsem takzvaně oddávala platinovou svatbu, nyní šlo o svatbu zlatou. Musím se
přiznat, že mě vždy taková výroční svatba dojme

a mám na konci projevu slzy v očích. Tak dlouhé soužití je dokladem tolerance, umění ustoupit a smyslu pro rodinu. Určitě to není vždy
lehké, ale i atmosféra na dnešní zlaté svatbě dokázala, že všechno má význam,“ komentovala
zlatou svatbu manželů Frňkových „oddávající“
Milada Sokolová.
A co na to samotní pozlacení manželé? „Raději nám měli všichni vyjádřit upřímnou soustrast,“ smáli se Jana a Zdeněk Frňkovi v obřadní síni prostějovské radnice.

Exkluzivní zpověď Večerníku s manželi Frňkovými si přečtěte na STRANĚ 13!

Prostějované se polepšili? RAPIDNĚ POKLESL POČET SPÁCHANÝCH PŘESTUPKŮ
„Výsledky přináší směřování hlídek do problémových lokalit,“ míní velitel strážníků Jan Nagy

Městská policie v Prostějově poskytla exkluzivně
Večerníku první dílčí statistické údaje o počtu přestupků spáchaných v roce 2014 na území města.
Už letmým pohledem je patrné, že oproti předešlých rokům došlo k rapidnímu úbytku těchto činů
proti zákonům či vyhláškám magistrátu. Pokles
přestupků o 820 případů v porovnání s letopočtem 2013 je opravdu zarážející, samozřejmě
v tom optimistickém smyslu slova. Opravdu se
našinec tolik polepšil? To ukáže až čas...
Ještě lepším číslem než uplynulý
rok se pyšní letopočet 2011, kdy
prostějovští strážníci řešili „jen“
něco málo přes osm tisíc případů.
Vůbec nejrůžovější z tohoto pohledu však byl v novém tisíciletí
hned jeho počátek. V letech 2000
až 2004 statistika z pěti případů
pouze jednou překročila onu osmitisícovku. Naopak zdaleka nejhorší měl rok 2007, kdy strážníci
řešili poprvé a dosud naposledy
více jak deset tisíc přestupků.
„Vytváření bezpečného prostředí
je obecně úkolem i městské policie. Nepodílí se však na tomto
úkolu pouze sama, spolupracuje
přitom s mnoha subjekty, které se

Nenechte se okrást. Za poklesem přestupků stojí i prevence.
Strážníci například stále více častěji upozorňují chybující řidiče, aby
v autech nenechávali cenné věci a nedávali příležitost zlodějům.
Foto: Městská policie Prostějov
v konkrétní činnosti,“ vysvětlil nost hlídek. Počty jsou také ovlivšéf prostějovských strážníků. něny preventivním působením
V roce 2014 řešili strážníci Měst- městské policie na katastru města.
ské policie v Prostějově celkem Podstatnou skutečností je dobrá
8 169 přestupků. Je to o 820 úroveň veřejného pořádku, která
případů méně než v roce 2013, je v částečné shodě s indexem
tedy nižší o devět procent. „Cel- kriminality ve městě, jež také
kový počet přestupků v posled- klesá. Na různé projevy narušení
ních sedmi letech je téměř stejný, pořádku je totiž nezbytné ihned
roční průměr je sedm tisíc šestset reagovat. Hlavně při vandalství,
případů. Klesající tendence odráží krádežích kovů, sprejerství, nestav veřejného pořádku, zamě- dovoleném plakátování, pouliční
ření strážníků do různých oblastí kriminalitě a podobně. Směřování
a v neposlední řadě i samotná čin- hlídek do těchto problematik však

NOVý Vecerník
ˇ za starou cenu!

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ
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ZA 15 KORUN?
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svou rolí podílí na zajištění veřejného pořádku, poklidného stavu.
Zejména pak s orgány samosprávy, ale i státní správy včetně Policií České republiky,“ konstatovala
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. On sám vidí za poklesem přestupků v uplynulém
roce především prevenci. „Trvale
jsou proto analyzovány příčiny
stavu kriminality i veřejného pořádku, uplatňovány prostředky
a metody k jejich řešení. Policie
ČR i městská policie řeší represivní činností již jen důsledky
protizákonné činnosti. Proto je
nezbytné v moderní policii rozvíjet i preventivní prvky. Způsobů
a metod, jak zlepšit stav, je mnoho, každá pak má své uplatnění

Zdroj: Magistrát města Prostějova

7319

Prostějov/mik

stavební investice do národního domu v prostějově
částka (v tisících korunách)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

přináší výsledky v podobě snížení
počtů přestupků v různých oblastech a zvýšení dodržování předpisů,“ pustil se do menší analýzy
Jan Nagy.
Při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku strážníci
v roce 2014 zjistili a předali Policii ČR poznatky k různé trestné
činnosti, například k drogové
problematice, provedli analýzu
zapalování odpadkových košů
a pachatele zadrželi. Konkrétně
to bylo 97 případů podezření ze
INZERCE

spáchání trestného činu, zadrželi při činu 37 pachatelů, předvedli 158 osob ke zjištění totožnosti, vypátrali 25 osob a pět
okradených vozidel. „Strážníci
například zadrželi několik pachatelů při krádežích kovů, jízdních
kol, zajistili zloděje při vloupání
do domu, chytili viníka napadení
na čerpací stanici, odhalili žháře,
který hlavně v okolí městských
lázní zapaloval odpadkové koše,
zadrželi zloděje auta a vyřešili
krádež benzínu. Ve druhé polo-

vině roku pak zadrželi pachatele
trestného činu znásilnění, v dalším případě pokusu znásilnění,
zjištěn byl i pachatel loupeže, dále
byli odhaleni a zajištěni pachatelé
graffiti, vandalství, poškozování
mobiliáře a mohl bych jmenovat
spoustu dalších případů,“ vypočítal velitel Městské policie v Prostějově. Jak ještě Jan Nagy dodal,
v uplynulých dvanácti měsících
bylo strážníky převezeno celkem
devětatřicet osob do protialkoholní záchytné stanice.

Publicistika
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Polepšili jsme se! Večerník dostal k dispozici statistiku spáchaných přestupků
řešených městskou policií v roce 2014.
Dlouho
Z ní vyplývá, že občané Prostějova
nevydržela.
vloni hřešili v 8 169 případech.
Negativním překvaJe to o 820 prohřešků méně,
pením je výpověď, ktenež tomu bylo v roce
rou podala šéfka odboru pro
2013. Že bychom se
informační technologie prostějovkonečně dali na
ského magistrátu Vladimíra Kresanová.
správnou
Ve funkci se tak „zdržela“ jen necelý
cestu?
půlrok, čímž nadělala vrásky radním, kteří
ji jmenovali teprve v polovině loňského roku.

Dnes až skoro neuvěřitelné!
Přesně tolik let spolu dokázali
vydržet manželé Jana a Zdeněk
Frňkovi z Prostějova. Uplynulou sobotu oslavili v plné svěžesti
a pohodě zlatou svatbu. Večerník při ní samozřejmě nemohl
chybět, takže od „novomanželů“
nabízíme recept na dlouhověké
soužití ve dvou...

-

Osobnost týdne
SABINA LAURINOVÁ
V roli krásné pařížské kurtizány
se minulé pondělí představila
v prostějovském Městském
divadle ve hře Dáma s kaméliemi tato atraktivní česká

posledního místečka.

Výrok týdne
„JARDA MI JEŠTĚ DO
LOŇSKA VYKAL.
PAK JSME SI DALI
ŠTAMPRLI A BYLO...“
Manažerský guru
Miroslav Černošek o tom,
kdy si začal s hokejovou
megastar Jágrem tykat

RVÁČE NAHRAZUJÍ PRÁVNÍCI, ZÁSADY BOJE JSOU STEJNÉ
Nějaká ta rvačka dřív
patřila snad ke každé vesnické zábavě.
A do každé druhé hospody. V české kotlině
jsme si od nepaměti dávali do úst za souzvuku
padajících židlí a rozbíjeného skla, tak jak to na
svém slavném obraze
zachytil Josef Lada. Hospodské rvačky byly vždy
neoficiálním národním sportem utužujícím zdraví
i odolnost mladých mužů. Doba se ale mění. Ne,
že by u nás vymizely žabomyší konflikty, jen způsob jejich řešení se mění. Místo v hospodě či pod
letním nebem se čím dál častěji odehrávají u kulatého stolu či v soudní síni.

Analýza

fejeton

Martin Zaoral
Hospodské rvačky vznikaly
povětšinou z naprosto banálních sporů. Nejčastěji to bylo
kvůli penězům či ženské, ale
někdy stačilo i nevhodné slovo, gesto či dokonce pohled.
Stejně snadno a často jako
dřív vypukly bitky, vznikají

HODNOTA
BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

Petra Hežová
Vánoční stromeček ještě ani
nestačil začít opadávat a už klepali na dveře. Tři králové, kteří
podle legendy dorazili k právě
narozenému Ježíškovi s hodnotnými dary, si kdovíjak našli
cestu i k mým dveřím a světe div
se, nenesli ani jeden dar...
Naopak měli pocit, že přímo já
jsem ta, která by měla přispět

na charitativní organizaci,
kterou mi Google opakovaně
odmítl vyhledat. Pokud byste
stejně jako já čekali tradiční
písničku „My tři králové jdeme
k vám“, čekali byste dlouho
a navíc marně. Než jsem se
nadechla, už jsem měla pod
nosem pokladničku a vzácní
mudrcové mě zahrnuli informacemi, proč přišli a komu
všemu pomůžu, když jim
nějakou tu korunu přidám.
Odmítla jsem jejich štědrou
nabídku nápisu nade dveřmi výměnou za dobročinný příspěvek
a následně se škodolibě pohih-

ňávala za dveřmi, když jsem
slyšela tu radost a štěstí v hlase mého souseda, který korunovanou trojici hnal od svých
dveří s tím, že mu na dveře nikdo čmárat nebude. Očividně
o požehnání do nového roku
nestojí.
A zatímco soused huláká:
„Vracejí vám miliony a ještě
vám to nestačí,“ přemýšlím,
proč se Tři králové v našich
končinách vlastně změnili ve
výběrčí s pokladničkou. Snad
se nedočkáme toho, že bude
o příspěvky žádat velikonoční
zajíc nebo rovnou sám Ježíšek.

NOVÝ VEČERNÍK ZA STAROU CENU!
CHCETE MÍT SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
NADÁLE ZA 15 KORUN?

nalistujte stranu 12

Konstelace hvězd Prostějovaa
Chvílemi člověk neví, jestli je opravdu zima nebo si už pomalu máme
chystat plavky. Nestálost počasí bude mít za následek i výkyvy nálad
mezi Prostějovany. Vyloučena není ani jarní únava a pozor si všichni
dávejte na nebezpečí chřipky.

Berani - 20.3. až 18.4. Nemáte vůbec žádný důvod žárlit, přesto stále svého partnera podezříváte
z nevěry. Chtělo by to více respektu. Každopádně
se snažte o to, abyste spolu byli co nejvíce, možná
se časem přesvědčíte o jeho lásce.
Býci - 19.4. až 19.5. V tomto týdnu vás naštve
spousta lidí. Než něco řeknete, napočítejte nejdřív
do deseti, uklidníte se tím. V žádném případě nikdy nejednejte v emocích, následků byste pak litovali. Ve středu si vsaďte Sportku.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Neuškodilo by, kdybyste
konečně zašli k lékaři a nechali se prohlédnout.
Časté přecházení chřipek vám rozhodně nesvědčí
a vůbec nevíte, jaké to má ve vašem těle následky.
Doma vás pak čeká překvapení, budete koukat!
Raci - 20.6. až 21.7. Neohlížejte se dozadu a spíše se soustřeďte na to, co vás čeká v následujících
dnech. Nebude to nic pohodového, budete si muset sáhnout až na samé dno svých sil. Výrazně
vám ale ve všem pomohou lidé okolo vás.
Lvi - 22.7. až 21.8. Čím jste starší, tím více toužíte
po klidu. Jenomže zrovna tento týden si ho moc
neužijete. Nejprve vás vytočí členové rodiny, své
si pak užijete i v zaměstnání. Vaše nervy pocuchají
i kolegové, kterým se nechce pracovat.
Panny - 22.8. až 21.9. Pozor na nevyřešené resty
z konce minulého roku, které se vám nyní vrátí
jako bumerang. Celý týden strávíte běháním po
úřadech a budete hasit požáry. Kde to nepůjde, tak
se tam tvařte alespoň trochu přívětivě.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Dostanete od nadřízených
spoustu těžkých úkolů. Právě od vás se čeká, že je
spolehlivě vyřešíte a splníte. Pokud se to podaří,
můžete se těšit nejenom na parádní finanční odměny, ale rapidně si také u šéfů šplhnete.
Štíři - 22.10. až 20.11. Doma ve schránce budete
mít dopis, jehož obsah vás šokuje. Píše vám totiž
člověk, o kterém jste si mysleli, že je už dávno po
smrti. O to s větším napětím se budete těšit na setkání s ním, kterému se rozhodně nevyhýbejte.
Střelci - 21.11. až 20.12. Jako řidiči budete mít
tento týden hodně smůly na silnicích. Očekávejte
časté kontroly policejních hlídek a není vyloučeno, že tu a tam zaplatíte nějakou tu korunu pokuty.
A hlavně pozor o víkendu na nebezpečí havárie.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Minulý týden jste
svému partnerovi zalhali, což vás nyní bude hodně
mrzet. Jak to ale napravit? Na to existuje jediný
recept, přiznejte mu svoji nepravdu a požádejte
o odpuštění. Chvíli bude napětí, to ale hned povolí.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Snažte si udržet dobrou
náladu, přestože v těchto dnech bude okolo vás
plno lidí, kteří vám ji budou chtít pokazit. Proto
si hlavně hleďte své vlastní práce a nekoukejte po
druhých. Ve středu vás čeká důležitá schůzka.
Ryby - 19.2. až 19.3. Dlouhodobě jste nespokojeni s výší svých odměn, což konečně během tohoto
týdne dáte najevo svému nadřízenému. Můžete
čekat různé reakce, ale vzhledem k tomu, že patříte
mezi obětavé lidi, určitě si polepšíte.

dnes soudní spory. Přestože
místo neotesaných hromotluků
v nich proti sobě stojí vzdělaní a na první pohled uměření právníci, válka, která zuří
mezi oběma stranami sporu,
není o nic méně krutá. Naopak
v mnoha případech umí být ještě mnohem krutější.
Oba způsoby boje mají svá
vlastní pravidla a to jak ta, která
mají zajistit „vítězství pravdy
a lásky nad lží a nenávistí“, tak
i ta, která je dobré znát, pokud
chcete zvítězit právě vy. A to
chtějí všichni, protože až na pár
výjimek se každý z nás cítí být
vždy na té správné straně.
I proto se vám u soudu stejně jako při vesnické rvačce
bude náramně hodit, pokud
zaútočíte jako první. Podáte-li

nějakou žalobu, máte šanci
využít momentu překvapení.
Bude-li váš útok dostatečně razantní, protistrana se
z něj už nevzpamatuje a raději se z pomyslného „ringu“
co nejrychleji „zdekuje“.
A to i za cenu těžkých ztrát.
Pokud váš útok nebude zcela
úspěšný a váš sok jej dokáže
odrazit, pak je zásadní, aby se
vám podařilo sehnat co nejvíce
lidí, kteří by se postavili na vaši
stranu. Půjdete-li tedy čtyři na
jednoho, pak máte mnohem
větší šanci nejen před barem ale
i u soudu.
Často se pak stane, že v soudní
síni - stejně jako v parlamentu či
v prostějovském zastupitelstvu na sebe narazí dva početné tábory,
jejichž členové v závislosti na

své příslušnosti vidí vše na světě
přesně naopak jako „ti druzí“.
Čím jsou tyto tábory početnější,
tím je pravděpodobnější, že se
soudce ocitne v roli rozpačitého
hospodského, který se zakaboněným čelem sleduje tu melu
a rozpačitě přemítá, na kterou
stranu se přidá.
Na závěr se pak nabízí otázka:
co vlastně je spravedlivější?
Soud, nebo rvačka? Je správné,
pokud zvítězí ti silnější, nebo ti
přesvědčivější? Faktem zůstává,
že zatímco rvačka se odehrála
během pár minut, soudní líčení
se často táhnou měsíce a roky.
A zatímco po pár fackách byly
rány na těle viditelnější, tak po
(například rozvodovém) soudním líčení vám zůstanou mnohem trvalejší rány na duši...

Prostějov není Paříž
glosa týdne
Tomáš Kaláb
Ve středu dopoledne míváme
v redakci Večerníku pravidelné porady. Mohu si dovolit
to takto veřejně ventilovat,
protože nám na naší Hané
žádné nebezpečí snad nehrozí.
Náš týdeník se sice nevyhýbá
kontroverzním tématům a příspěvky agentury Hóser mohly
třeba někomu pohnout žlučí,
v této míře se ale ohroženi cítit
nemusíme.

Bylo to právě po skončení
naší porady, když začaly prosakovat zprávy o vraždění
v pařížské redakci satirického
týdeníku Charlie Hebdo, což
nás bez výjimky lidsky velmi
zasáhlo. Taky měli ve středu dopoledne poradu. Jenže
Charlie Hebdo není Večerník
a Paříž není Prostějov. Přesto,
že šlo o „kolegy“ novináře, pro
mě osobně byli kolegy pouze
v uvozovkách.
Rozhodně totiž nesdílím proklamované motto, že limitujícím faktorem pro novinářskou
práci jsou pouze zákony dané
země. Pokud se kdokoli, novináře nevyjímaje, neřídí tradičními mravními imperativy, je
s jeho duší něco v nepořádku.
Donekonečna jsou omílány
karikatury zesměšňující islám,
protože muslimové jsou zaprvé hlasitě slyšet a zadruhé
jsou v multikulturní Evropě

pod speciální politickou ochranou. Oni se pánové ale strefovali třeba i do křesťanů. I jejich
náboženské city byly uráženy.
Ti to ale tak nějak automaticky
mají chápat jako daň bezbřehé
svobodě slova.
U nás čtenáři - zatím - v rámci nesouhlasu s názorem novináře jen zakroutí hlavou,
zanadávají si a ti akčnější dají
třeba dotyčnému najevo, že je
debil. Pokud vláda neustoupí
tlaku Evropské komise na přidělení určité kvóty takzavných
uprchlíků, může tomu tak být
i nadále.
Osud totiž dokáže být neuvěřitelně krutý. Novinářům v Paříži nepomohla ani policejní
ochrana.

Agentura

Městský ples bude POVINNÝ!

Slabá účast na nedávném městském bále rozehřála doběla
všechny prostějovské konšely.
A to ještě k tomu si opozičníci
dovolili ve stejný čas uspořádat konkurenční akci, natruc
celému politickému spektru
ve městě, zejména zástupcům
červených třešniček. Jak zjistila slovutná Agentura Hóser,
rada města se na mimořádném
jednání hned druhý den ráno
po plese ještě v deliriu rozhodla učinit zásadní opatření, aby
příští rok na městský ples dorazil alespoň pětinásobek hostů.
„Je těžké překousnout, že na
bále pořádaném městem nebylo s kým tančit. Nevím, kdyby
nebylo manželky mého kolegy Fišeráka, vůbec bych si
nedupnul,“ povzdechl si ještě
před ranním jednáním prostějovských konšelů Alois Čačák,
skorohejtman a prostějovský
radní. Po dvouhodinovém jednání za zavřenými dveřmi se
vedení magistrátu rozhodlo, že
od ledna 2016 bude každý měst-

ský ples povinný pro všechny
zaměstnance radnice. „Je jich
skoro tři sta, takže když každý
z nich vezme svůj protějšek,
bude jich šest stovek. K tomu
my zastupitelé se svými milenkami nebo milenci a Národ
bude praskat ve švech,“ libuje
si v novém příkazu náměstkyně
primátora Ivana Hemeráková.
Jak ale konšelé chtějí dosáhnout toho, aby zaměstnanci
skutečně na ples přišli? Vždyť
ve svém volném čase si mohou
dělat, co se jim zlíbí! „Jednak to
dostanou příkazem od primátora, a za druhé jim na městském
plese bude vyplacena mzda za
předešlý měsíc. Když nedojdou,
jejich chyba, budou bez peněz,“
vysvětluje Jiří Nikamnepospíchal, další z primátorových náměstků.
Z rozhodnutí radních ale podle
Agentury Hóser nejsou zaměstnanci radnice příliš nadšeni.
„Vezmu si výplatu, trsnu si jeden taneček se starou a půjdu
domů,“ ozval se jeden z úřední-

ků, který tímto způsobem chce
„vydrbat“ s rozkazem účastnit
se městského bálu. „Ho, ho,
ho! Tak to v žádném případě!
Mzdy budou vypláceny v jednu hodinu v noci,“ zareagoval
s hurónským smíchem primátor Miroslav Nakaseseděl a dodal, že nástup všech pracovníků
radnice při příštím městském
plesu na úvodní společnou
čtverylku bude ve 20.00 hodin.
Jediným problémem je, dovézt
bezpečně do Národního domu
peníze v hotovosti určené pro
výplatu městských úředníků.
„Dvě miliardy a čtyři sta padesát milionů korun budou hlídat
všichni strážníci, co budou ve
službě,“ ubezpečil o bezpečí peněz bezpečnostní agent radnice
Ján Bakalár.
Za Agenturu Hóser Majkl

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
dvojici nejzajímavějších, který
vám nyní předkládáme...

Proč takové rozdíly?

Konečně máme po letech zase
levnější benzín. Jenom nedokáži pochopit, že na různých čerpacích stanicích v Prostějově
je tak výrazný cenový rozdíl.
Jak je možné, že ve Vrahovické
ulici nebo u Teska se prodávají
pohonné hmoty o čtyři koruny
na litr levnější, než u značkových benzínek? Jistě, každý
z nás řidičů může polemizovat
o kvalitně benzínu či nafty, ale
nevěřím tomu, že si dnes někdo dovolí prodávat nekvalitní
pohonné hmoty nebo snad
pančované. Není tedy divu, že
u jmenovaných menších stanic
jsou neustálé fronty, kdežto
u OMV v Olomoucké nebo na
Shell na Petrském náměstí se
počet zákazníků rapidně snížil.
Myslím si, že je ale jen otázkou
času, kdy ceny sníží i tyto značkové benzínky. Nebo ne?
Jiří Vyoral, Prostějov

Proč mají přání
tak krátkého trvání?

A máme tu rok 2015. Takže
i mé přání všem věrným čtenářům Večerníku: ať se daří, co se
dařit má. V těchto dnech však
doznívají tolikerá přání zdraví, štěstí, ba dokonce i božího
požehnání. Takže s tím naším
ateistickým národem to není
tak zlé. Jsou to hodiny a hodiny
tolika různých i zvláštních přání
odvysílané zvláště na rozhlasové stanici Brno. Nevyjímaje ani
novoroční přání a předsevzetí,
která mají většinou jen krátkodobé trvání. To kdyby se naplnilo, že budeme žít zdravě, bez
cigarety, že budeme dodržovat
pitný a hlavně pivní a lihový
režim, to by i naše zdravíčko se
upevňovalo. Jenže s tou dobrou
vůlí je to problematické. Tak si
říkám, proč ty vánoční a novoroční dny mají tak krátké trvání.
Proč si nepřejeme vše dobré
po celý rok? Přece bychom si
mohli třeba i v létě přát životní
pohodu při nahodilém setkání.
Chci věřit, že je stále co si přát.
Zdraví, štěstí a mnozí, třeba i to
boží požehnání. Lidský a přátelský úsměv, projev sympatie
s problémy, těžkostmi i radostmi
toho druhého. Všichni víme, že
ne vše je v souladu s novoročními přáními. Že realita je plná
starostí zdravotních, rodinných
i osobních. Proto bychom měli
být k sobě navzájem pozorní,
ochotni pomoci v případě potřeby. Ovšem taková „pomoc“
starým lidem, babičce s nákupní taškou, a přitom ji okrást
o peněženku, což není jev tak
ojedinělý, je politováníhodná.
Nechci být moc pesimistický
hned počátkem roku, ale chci
tím dát najevo, že mě trápí mezilidské vztahy a nálady, které jsou
v rozporu s projevovaným přáním uplynulých dní. Přál bych
si také číst co nejméně zpráv
z černé kroniky. Snad by pomohly dobré příklady mezilidských vztahů, s vědomím naplňování dobré vůle a touhou po
tom, aby se lidé měli rádi. Kéž
by naši poslanci schválili zákon,
aby láska mezi lidmi byla zákonem. Až se tak stane, pak teprve
bude dobře nám všem. V tomto
jsem ale zatvrzelý pesimista
a nevěřící Tomáš - občan.
A. L., Hrubčice

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.

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

...ještě

+

Víme víc...

5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. ledna 2015

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Ačkoliv Prostějov zrovna sněhem pokrytý není, některé hory se
mohou pyšnit slušnou nadílkou. Pokud je to v našich možnostech,
není nic lepšího než vyrazit na hory, ať už sáňkovat, bobovat, lyžovat, snowboardovat nebo třeba na procházky. A co vy? Pojedete
se také nadýchat čerstvého vzduchu? To Večerník zjišťoval v uplynulém týdnu...

CHYSTÁTE SE NA HORY?
Eva HOLÁ
Prostějov

Anita LORENCOVÁ
Kostelec na Hané

DO BYTU SE NASTĚHOVAL

NETOPÝR!
Máte zateplený „panelák“? Pak se
možná ve svém bytě brzy dočkáte
návštěvy „batmana“. Netopýři se totiž nemohou dostat do polystyrenem
zakrytých větracích šachet. Za teplem
tedy musí jinam...
Prostějov/mls

NE

NE

„Sice každý rok jezdíme lyžovat, ale letos se vůbec nechystáme. Máme totiž malou
holčičku a ta ještě lyžovat
nemůže. (úsměv) Ale jakmile
bude trochu větší, určitě ji to
naučíme, zatím dostala od Ježíška boby. Jinak vždy jezdíme
lyžovat do Itálie, tady u nás si
moc zalyžovat nejde.“

„Já se na hory určitě nechystám, nějak mě to tam netáhne.
Nejezdím na lyžích, ani na
snowboardu, nesáňkuji a ani
nebobuji, takže na hory nemám
potřebu jezdit. (úsměv) Mám
totiž raději teplo, nejraději léto.
Už se těším, až se konečně pořádně oteplí a budu moci v létě
vyrazit na dovolenou.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Jak na NOVÝ ROK,
tak po CELÝ ROK

„Byli jsme s přítelkyní na přelomu roku týden pryč. Nechal
jsem otevřenou ventilačku, aby
se v bytě vyvětralo. V sobotu
jsme se dívali na televizi a kolem nás začalo něco poletovat.
Nejdřív jsme mysleli, že je to
můra, ale pak se to usadilo na
sprchovém koutě. Ke svému
překvapení jsme zjistili, že jde
o asi čtyři centimetry velkého
netopýra,“ popsal exkluzivně
Večerníku Jonáš Proser, v jehož
bytě na sídlišti Antonína Slavíčka se netopýr usadil. „Ptal
jsem se na Facebooku, co
s ním mám dělat. Dočkal jsem
se několika rad, třeba že mám
zavolat Ozzyho či si ho dát
s bramborem. Nejvíce mě pobavil návrh jedné ženy, která
mi doporučila, abych zavolal
Saxanu, nechť si tatínka odvede...,“ dodal Jonáš Proser s tím,
že po nějaké době netopýr opět
sám vyletěl ven.
Přestože zimní návštěva netopýra může na první pohled
působit kuriózně, podobné záležitosti budou čím dál častější.
„U podobných případů jsme za

INZERCE

Zkoušeli jste někdy sex přes internet? Psát si erotické zprávy
a nechat proudit fantazii na plné obrátky? Nebo přímo skypovat a vidět, co dělá člověk na druhé straně počítače? Přijde
vám tento způsob milostné zábavy jako uspokojivý, trapný či
vás naopak vyburcuje do nálady na milování, kterou ale pak
není, kdo by uspokojil?
Pokud jsou přítel či přítelkyně daleko, je to jediná cesta, jak
se s ním alespoň částečně intimně stýkat. Sice se nejedná
o sex v pravém slova smyslu, ale může vám říkat, jak vést
vaše pohyby a ukázat vám naživo jeho tělo. Můžete se poznávat i z jiné stránky. Tím, že se nemůžete vzájemně dotýkat,
musíte k sobě více mluvit a říkat si, co chcete ukázat a podobně. Prohlubuje to zase úplně jinou rovinu vašeho vztahu.
Sex po internetu může být svým způsobem velmi atraktivní,
ale pozor! Jestliže chcete slastné chvíle takto prožívat s neznámými lidmi, můžete se stát obětí úchyla, který může zároveň
e zranit
a t i vaše
aše
aš
e city!
c ty

Tímto vydáním se s vámi tato rubrika loučí.
Věříme, že jsme vás v průběhu více jak tří let
navedli k novým myšlenkám, poradili, pomohli a byli
užitečným partnerem nejen v posteli...

Nečekaný návštěvník.
Po týdenní dovolené našel majitel ve svém bytě
na prostějovském sídlišti
Antonína Slavíčka netopýra.
Foto: Jonáš Proser
poslední měsíc byli asi pětkrát.
Důvodem je, že při zateplování
paneláků se netopýrům
opýrům zakryjí
přístupy do větracích
tracích šachet,
ve kterých přes
es zimu spí,“
objasnil nám Drahoš Kňourek ze Stanice pro záchranu
handicapovaných
ch živočichů
v Němčicích nad Hanou. Co
s netopýrem po odchytu ochránci zvířat
vířat
udělají? „Dáme
me
ho v krabici do
o
nějakého sklepa,,
kde přespí zimu
a na jaře jej na
vhodném místě
vypustíme do
přírody,“ uzavřel Kňourek.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Majitelé Dony zůstávají
Foto: Internet

OBJEDNÁVEJTE
NOVÝ VEČERNÍK
ZA STAROU CENU

Nalistujte stranu 12

jak šel čas Prostějovem ...

stále nezvěstní
Prostějov/mls
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O tom, že legendární a kdysi tolik populární obchodní dům DONA ve
Svatoplukově ulici v Prostějově se může ze dne na den zbourat, ví veřejnost delší dobu. Demoliční povolení je totiž platné již dva roky, navíc odpůrci bourání neuspěli se svými protesty u ministerstva kultury.
Všechno má ale jeden velký háček. Vietnamští majitelé, kteří objekt
před časem zakoupili, jsou prakticky nezvěstní! Každý z trojice jednatelů brněnské společnosti OHY má adresu trvalého ve třech různých městech a to v Praze, ve Vídni a Vietnamu. Kontaktovat je ale se nedaří...

LEDEN 2015

Mozartova ulice

Nacházela se jinde. Nacházela se jinde. Ulice byla nazvaná v květnu 1956
podle rakouského hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta (17561791). V letech 1940 až 1945 nesla toto pojmenování jiná ulice v Prostějově
- dnešní ulice Vojtěcha Outraty. Mozartova ulice spojuje Okružní a Krokovu
ulici. Nachází se zde převážně bytové panelové domy, ale kromě bytových
družstev je zde i několik firem. Sídlí zde také speciální mateřská škola pro děti
s vadami řeči a zraku.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Žižkovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“TROCHU KOFEINU...

... tentokrát ze sortimentu:

Kofola
2l

Pepsi cola
1,5 l

Coca - cola
2l

RC cola
1,5 l

Cola
2l

Dr. Pepper 1,5 l

26,90

16,90

37,90

19,90

-

-

26,90

-

37,90

-

5,90

-

21,90

29,90

37,90

21,50

5,90

31,50

26,90

29,90

37,90

10,90

4,70

29,90

26,90

29,90

37,90

21,90

9,90

29,90

29,90

16,90

39,90

19,90

5,90

29,90

Naše RESUMÉ
K populárním nápojům patří
už po mnoha let všechno s colovou příchutí. Lidé kupují
značkovou láhev, i nejrůznější
náhražky. Nejlevnější Kofolu
nabízí momentálně Billa, Pepsi
colu má v akci Albert a Interspar, Coca-Cola je kromě Intersparu všude zastejno, pro
RC colu si skočte do Kauflandu,
kde najdete společně s Teskem
a Intersparem i nejvýhodnějšího
Dr. Peppera. Jednotlivé markety
vám pak také nabízí své „colyů.
Tu úplně nejlevnější pak Kaufland.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 14. ledna 2014

Situace ohledně Dony se ani rok po odmlčení jejich vietnamských
majitelů nezměnila. Po vydání demoličního výměru se sice může
začít bourat prakticky kdykoliv, zda se tak ovšem skutečně stane,
zůstává stále ve hvězdách. „Prostřednictvím stavebního úřadu jsme
se před časem pokusili kontaktovat majitele Dony. Žádné nové
informace v této věci jsme ovšem nezjistili. Více však v této věci
podnikat v tuto chvíli nehodláme,“ prozradil Večerníku aktuální
stav Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov
s tím, že případnou demolici město ovlivnit nemůže.
Radnice naopak uplatnila svůj vliv na to, co a v jaké podobě se
v daném prostoru může objevit.„Tyto podmínky stanovil nový
územní plán. Týkají se například minimální výšky budovy. Není
tedy už možné, aby místo Dony vyrostlo například přízemní obchodní centrum,“ upozornil Fišer.

TRAGÉDIE z Kostelecké ulice

je uzavřena. Chybělo připoutání
napsáno
před

10
lety

Obrovská tragédie ze začátku října roku 2004,
kdy na silnici vedoucí z Prostějova do Kostelce
na Hané přišli při srážce dvou vozidel o život tři
lidé včetně dvou policistů Ivo Kučery a Radovana Doby, je z hlediska policejního vyšetřování
definitivně uzavřena.

Některé předběžné informace se
potvrdily, na povrch však vyplynuly i jiné skutečnosti, nad kterými zůstává rozum stát. „Příčinou
tragické nehody byla rychlá jízda
a nezvládnutí vozidla pod vlivem
alkoholu ze strany mladého řidiče
Hondy. Soudní znalec z oboru silniční dopravy spočítal, že Honda
se pohybovala v zatáčce rychlostí
163 kilometrů za hodinu! V této
rychlosti narazilo do vozidla Škoda 120, od kterého se odrazilo
a vzápětí ve stotřicetikilometrové
rychlosti čelně narazilo do policejního auta. Policisté v tu chvíli jeli
sedmdesátkou, takže pokud tyto
rychlosti sečteme, k nárazu došlo
při rychlosti dvouset kilometrů za hodinu. Řidič Hondy měl
v krvi 0,96 promile, v moči pak
1,46 promile alkoholu. Dále pak
vyšetřováním bylo zjištěno, že

třiadvacetiletý viník nehody a bohužel ani policisté nebyli za jízdy
připoutáni bezpečnostními pásy.
A to je velice závažné zjištění, neboť i policisté v tomto ohledu porušili základní předpisy,“ komentoval
závěry vyšetřování Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR v Prostějově.
Jak ovšem vzápětí dodal, ani bezpečnostní pásy by v tomto případě
nemohly zachránit obětem život.
„Odborníci prokázali, že i kdyby
všichni tři byli připoutáni, nehodu
by určitě nepřežili. Přetížení, které
nárazem vzniklo, se rovnalo 15 G.
Přitom například piloti nadzvukových letadel jsou i ve speciálních
oblecích schopni přežít přetížení
9 G,“ porovnal Zdeněk Riedinger.
Případ tragické nehody je definitivně uzavřený. Vzhledem
k tomu, že její viník přišel sám
o život, je odložen.

Zpravodajství
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„Cestovku“ Hellas-nejen Řecko poslala DĚSIVÁ HAVÁRIE na železničním přejezdu
Řidič dodávky se těžce zranil, vlak vykolejil
do konkurzu její bývalá zaměstnankyně

Prostějov/mls - Situace zkrachovalé Cestovní kanceláře
Hellas-nejen Řecko byla v posledním období svého fungování doslova katastrofální. Už
před svým úpadkem neměla
jedna z nejznámějších prostějovských „cestovek“ na výplatu minimální mzdy. Právě
kvůli tomu podala její bývalá
zaměstnankyně návrh na konkurz. A Krajský soud v Brně
žádosti před pár dny vyhověl.
Renata Kovářová z Prostějova
pracovala v CK Hellas-nejen
Řecko na základě smlouvy, podle
níž jí náležela mzda ve výši osmi
a půl tisíce korun hrubého měsíčně. Ta byla řádně vyplácena do
června 2014. V polovině srpna
vyhlásila cestovní kancelář úpa-

dek, pracovní poměr byl ukončen
koncem prázdnin. Zkrachovalá
firma nyní už bývalé zaměstnankyni dluží dvě výplaty v celkové
výši 14 687 korun.
„Hellas-nejen Řecko má závazky i vůči dalším věřitelům a to
například firmě Travel Service
za zajištění letecké přepravy.
Dlužná částka převyšuje tři sta
tisíc korun,“ uvádí Kovářová ve
svém návrhu na konkurz, který
je dostupný na portálu justice.cz.
Krajský soud v Brně proto tento návrh přijal, cestovku tak v
dalších měsících čeká kompletní rozprodej. Jak je známo, CK
Hellas-nejen Řecko vyhlásila
úpadek loni 13. srpna, v Řecku
tehdy zůstalo kolem sto dvaceti
klientů, dalších dvěstě padesát

lidí už na zaplacené zájezdy neodletělo. S takto postiženými se
vypořádala pojišťovna, cestovka
totiž měla záruky na 3,9 milionu
korun. Dle již dřívějšího vyjádření její majitelky Šárky Trunečkové stály za pádem agentury
situace v Řecku, nízké ceny
zájezdů a problémy s některými
obchodními partnery.
Co na to Šárka Trunečková
nyní? „Ke konkurzu bych se
ráda obsáhleji vyjádřila až později. Stručně mohu říct, že jsem
s ním počítala, je to přirozený
vývoj úpadku a následného
insolvenčního řízení,“ řekla
exkluzivně Večerníku Šárka
Trunečková, majitelka zkrachovalé Cestovní kanceláře Hellas-nejen Řecko.

ze soudní síně...

ZA MASAKR v Čechůvkách viněn celník
(dokončení ze strany 3)
Předsedkyně senátu Okresního
soudu v Prostějově Ivona Otrubová pak dala slovo samotnému
Zbyňku Grossertovi. Ve své výpovědi mnohdy marně hledal slova
a několikrát se v jeho očích zaleskly slzy. Dodnes je na tom kvůli
tragédii hodně psychicky špatně.
„Nevím, proč jsem jel tak rychle.
Ale ten úsek před křižovatkou je
tak rovný a přehledný, že si vůbec nedovedu vysvětlit, proč jsem
přijíždějící auto přehlédl. Kdyby
ale ten řidič zastavil na ´stopce´,
tak jak měl, nemuselo k tragédii
dojít...,“ řekl při líčení havárie ze
svého pohledu Zbyněk Grossert.
Na otázku soudkyně Otrubové,
co všechno si z nehody pamatuje
dál, pokrčil jen rameny. „Já si ji
vůbec nepamatuji! Všechno vím
jen z vyšetřovacího spisu. Co si
naposledy vybavuji, je hala firmy
Feico, kolem které jsem od Prostějova jel. Pak už skutečně nic,“
odpověděl dlouholetý příslušník
Celní správy.
Policejní vyšetřování prokázalo, že Zbyněk Grossert nebyl za
jízdy ani připoután bezpečnostními pásy. Život mu zachránily kvalitní airbagy zánovního
BMW. Vrtulníkem byl přepraven

do Fakultní nemocnice v Olomouci s protrženou slezinou, utrženým uchem a početnými naraženinami. Sám po uzdravení cítil
potřebu komunikovat s pozůstalými dvou seniorů ze Slovenska.
„Nenašel jsem ale odvahu, teprve
až po roce jsem jim napsal dopis
a omluvil se. Dlouhou dobu jsem
také nic neřešil ani s pojišťovnou. Všichni mě ještě v nemocnici ujišťovali, že za nehodu
nemůžu. Až následující měsíce
postupně ukázaly, že vyšetřování
se otáčí proti mně. Stojím si ale
za tím, že na této jinak přehledné křižovatce řidiči nerespektují
značku STOP a nedávají z vedlejší přednost. Myslím si, že jsem
dobrý řidič. Za necelých třicet let
praxe jsem měl jenom dva přestupky. A to v práci řeším na silnici daleko složitější situace. Jistě,
za pomoci modrých majáků, ale
přece,“ doplnil Grossert.
Jeho sebevědomé prohlášení ale
následně srazila svědkyně, která
soudu potvrdila, že v onen osudný
moment po půl jedné odpoledne
25. října 2013 jel opravdu příliš
rychle a riskantně. „Jela jsem také
od Prostějova a zhruba sto metrů
před dopravní značkou omezující
rychlost na sedmdesát kilomet-

S informacemi od nás
NEZAMRZNETE

rů za hodinu jsem sundala nohu
z plynu. V tu chvíli jsem mohla
mít na tachometru tak pětašedesátku. Byl to mžik, ale hodně rychle
mě předjelo stříbrné BMW. Pak
už jsem před sebou jen viděla,
jak se bavorák několikrát přetočil přes střechu a létaly od něho
plechy. V ten okamžik jsem ani
vůbec netušila, že došlo ke srážce
dvou aut,“ prohlásila svědkyně
tragédie Ivana Trochová.
Předsedkyně senátu následně přečetla protokol o pitvě zemřelých
Slováků, kteří neměli žádnou
šanci srážku v Čechůvkách přežít.
Tato pasáž pak byla skutečně jen
pro otrlé... Jednaosmdesátiletý
muž utrpěl mnohačetné tříštivé
fraktury lebky, otevřené zlomeniny většiny žeber, zlomenou
měl pánev a všechny končetiny.
Jeho manželka dopadla podobně. Také ona měla rozsáhlé poranění mozku kvůli proražené
lebce a utrpěla devastující poranění vnitřních orgánů. Náraz
jí navíc amputoval obě dolní
končetiny.
Přelíčení odročila soudkyně
Ivona Otrubová na 12. března
tohoto roku. Obhajoba si totiž
vyžádala přímou účast znalce
z oboru dopravy.

Kostelec na Hané/mik - To nemohl přežít,
říkali si záchranáři po příjezdu na místo
děsivě vyhlížející nehody, která se stala
při železničním přejezdu u Kostelce na
Hané. Jednadvacetiletý šofér dodávkového vozidla vjel minulou středu krátce po
poledni na koleje právě ve chvíli, kdy tudy
projížděl motorový osobní vlak od Prostějova. Tvrdá srážka měla fatální následky,
byť naštěstí bez těch nejčernějších obav.
Večerník sledoval, jak hasiči velmi složitě
vyprošťovali těžce zraněného mladíka ze
zdemolované kabiny, drážní dělníci pak
měli práci dostat vagon zpátky na koleje...
„Ve středu čtrnáctého ledna, pár minut po
poledni, došlo na železničním přejezdu
v Kostelci na Hané, vedoucí přes silnici ve
směru na Čelechovice na Hané, ze zatím
přesně nezjištěných příčin, ke střetu dodávkového vozidla s projíždějícím osobním
vlakem. Jednalo se o dodávkové vozidlo
značky Mercedes Vito, které řídil jednadvacetiletý muž. Po střetu vlak vykolejil, naštěstí nikdo z cestujících v něm nebyl zraněn.
Naopak řidič dodávky byl po vyproštění
z havarovaného vozidla převezen s těžkým
zraněním do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
I po pěti dnech od nehody jen těžko říct,
kdo je za nehodu odpovědný, policie je teprve na začátku vyšetřování. „Zatím mohu
pouze uvést, že požití alkoholu bylo u strojvedoucího vyloučeno dechovou zkouškou,
u řidiče dodávkového vozidla, vzhledem
k jeho těžkému zranění, byl nařízen odběr
krve v nemocnici. Přesné příčiny a okolnosti
nehody policisté zjišťují a nehodou se nadále zabývají,“ prozradila koncem uplynulého
týdne mluvčí krajské policie.

OBJEDNÁVEJTE
NOVÝ
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Jak mohl přežít? Náraz vlaku do auta byl naprosto devastující. Hasiči těžce zraněného
řidiče vyprostili až po odstřižení střechy dodávky.
Foto: Michal Kadlec
Závažná havárie na přejezdu u Kostelce
na Hané má ale za následek velmi vysokou
hmotnou škodu, která byla na vlaku předběžně vyčíslena na jeden milion korun, na
železničním svršku na třistapadesát tisíc korun a na dodávkovém vozidle vznikla škoda
za půl milionu korun.
Během odstraňování následků havárie byla
železniční trať uzavřena, výluka ve středu
14. ledna trvala až do sedmnácté hodiny. Nejvíce práce měli hasiči. „Na místo vyjely profesionální jednotky z Prostějova, dobrovolní hasiči
z Kostelce na Hané a hasiči Správy železniční
dopravní cesty. Po příjezdu bylo zjištěno, že
uvnitř dodávky zůstal zaklíněný řidič. Hasiči
ho z havarovaného vozidla vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby,“
popsala zásah Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olo-

V Praze zběsile ujížděl policii a dostal...

... SEDM LET NATVRDO

pro „feťáka“ z Kostelce na Hané
Praha/mik - Sedm let nepodmíněně, pětiletý zákaz řízení motorových vozidel a ještě k tomu náhrada škody ve výši 440 tisíc korun.
To je trest, který uplynulou středu
vynesl Městský soud v Praze nad
šestadvacetiletým Martinem Ondrouchem z Kostelce na Hané.
Pirát silnic se vloni v únoru pod
vlivem drog proháněl Prahou, na
Karlově náměstí ho zastavil až náraz do policejního auta.
Nebyl to první prohřešek mladíka
z Kostelce na Hané, za sebou už

„BOUCHANEC“ na parkovišti za pojišťovnou

Údajná bomba na poště
a (ne)ukradené prachy
napsala do redakce policejní
tisková mluvčí Irena Urbánková.
Zůstává tedy otázkou, zda se některý ze spoluobčanů, který případ na policii nahlásil, nechtěl
svým kolegům pomstít za něco
zcela jiného. V úvahu připadá
i možnost, že ukradené peníze
pocházely z nějaké „čórky“
a z tohoto důvodu neměl jejich
majitel chuť krádež oficiálně
nahlásit. I k tomuto případu pátráme po bližších okolnostech.

má tříletý kriminál za znásilnění
i vydírání, a také podmínku za
podílnictví. Dne 12. února se pak
vydal v odcizeném vozidle na cestu
po Praze. Ve chvíli, kdy se jej snažila zastavit běžná dopravní hlídka,
jako zběsilý ujížděl ulicemi hlavního města. Na Karlově náměstí se
mu ale do cesty postavilo policejní
služební auto, do kterého Martin
Ondrouch narazil. Z havarovaného
auta ještě stačil vystoupit a snažil se
utéct. Marně, po zadržení mu policisté prokázali požití drog a mladík

putoval do vazby. „Může děkovat
šťastné náhodě, že nezpůsobil
závažné následky,“ konstatovala
předsedkyně senátu Městského
soudu v Praze.
Za ohrožení chodců i dalších účastníků silničního provozu a za pokus
násilí proti úřední osobě poslal soud
Ondroucha na sedm let za mříže.
Přitom mu hrozilo až patnáct let
kriminálu...
Martin Ondrouch se hned na místě
odvolal, rozsudek je tudíž nepravomocný.

Policie pátrá po
pohřešované ženě

z
cz
v.c
www.vecernikpv.

(dokončení ze strany 2)
Dle serveru pvnovinky.cz měl
tuto událost prozradit jeden
z jeho členů, který nebyl spokojený s odměnou za svůj tip,
který ostatním dal. Policisté vyrazili na místo, na nádraží však
neobjevili ani pachatele, ba ani
okradeného!
„Mohu potvrdit, že jsme toto
oznámení přijali, ale intenzivním prověřováním nebylo
zjištěno, že by k takovému
protiprávnímu jednání došlo,“

mouckého kraje. „Z lokomotivy, která částečně vykolejila, unikaly provozní kapaliny, které
hasiči zachytávali do připravených nádob. Po
příjezdu speciální techniky ze Správy železniční dopravní cesty jí bylo místo události předáno a jednotky hasičů z Prostějova a Kostelce na
Hané se krátce před čtrnáctou hodinou vrátily
zpět na základny,“ dodala mluvčí krajských
hasičů.
Těsně před uzávěrkou tohoto vydání zjišťoval Večerník aktuální zdravotní stav jednadvacetiletého muže, který v olomoucké
nemocnici bojuje o život. Bohužel jsme
narazili na informační embargo. „Rodina
hospitalizovaného muže si nepřeje, abychom
o jeho zdravotním stavu informovali kohokoliv
dalšího. Musíme její přání respektovat,“ odmítl
náš dotaz Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.

Karambol. Mladý řidič škodovky na parkovišti zaváhal a při couvání zranil řidičku druhého vozidla.
Policie na místě okamžitě začala nehodu vyšetřovat.
2x foto: Policie ČR a Michal Kadlec
Prostějov/mik - Měl by se vrátit do autoškoly! Mladý řidič „škodovky“ při couvání na prostějovském
parkovišti za budovou pojišťovny ve Fanderlíkově ulici udělal začátečnickou chybu. Nedal si totiž
pozor a narazil do jiného auta. Jeho řidička byla
s lehkým zraněním převezena do nemocnice.
„Ve čtvrtek patnáctého ledna krátce před čtvrtou hodinou odpoledne došlo na jednom z prostějovských
parkovišť k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Z prvotního šetření vyplývá, že k nehodě došlo
v okamžiku, kdy pětadvacetiletý řidič vozidla Škoda

vycouvával z řady zaparkovaných aut a střetl se s automobilem značky Peugeot, které projíždělo za ním.
Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky Peugeotu, která byla převezena do nemocnice na ošetření,“
popsala havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu u obou řidičů vyloučila dechová
zkouška, celková hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na pětašedesát tisíc korun. „Přesné okolnosti nehody jsou v šetření,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Prostějov/mik - Už od středy
minulého týdne je pohřešovaná
pětadvacetiletá Martina Entnerová z Prostějovska. Policisté se
obrací na veřejnost se žádostí
o pomoc při pátrání.
„Pohřešovaná Martina Entnerová
se narodila 6. července 1989 a pátrání po ní bylo vyhlášeno ve středu
14. ledna,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Jak dále vyplývá z policejní databáze pohřešovaných osob, Martina
Entnerová měří mezi 175 až 180
centimetry a její zdánlivé stáří je
25 let. Má střední postavu, zelené
oči a hnědé rovné a dlouhé vlasy.
„Žádáme veřejnost, aby v případě

Martina Entnerová.
Foto: Policie ČR
zjištění místa pobytu uvedené osoby neprodleně informovala policii
na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158,“
doplnila mluvčí krajské policie.

„Chlapů mám dost, přivydělávám si Jednalo se o vzájemnou potyčku, či napadení ze strany nepoučitelných rváčů?
„Bylo to vzájemné, nikdo z nich neměl
tak k důchodu,“ svěřila se Večerníku výrazně navrch,“ vypověděl k rvačce svědek
Prostějov/mik - „Lehká žena“
výrazně za svým zenitem s námi
hodila řeč jen pod podmínkou
přísné anonymity. „Nestojím
o reklamu, chlapů mám dost,“
vysvětlila sedmdesátiletá žena
a vybídla, ať jí říkáme Jarmila. Stejně jako její klienti.
„Pracovala jsem celý život, za
komunistů dokonce na radnici.
Pak mě ale vyhodili, takže jsem
skončila jako uklízečka. No
a pak důchod. Beru osm tisíc
měsíčně, co to sakra je? Tak si
nějak přivydělávat musím,“ začala zpověď Večerníku svérázná
paní Jarmila.

Nemluvila dlouze, ale na její tváři
se neobjevil ani na okamžik náznak
studu. „Až do dvaašedesáti jsem
žila s chlapem, pak se na mě vykašlal a našel si mladší. Já ale vždycky
měla ráda sex a posledních osm let
je mi úplně jedno, s kým to dělám.
A že si za to nechám platit? No a co,
když je o mě zájem, tak proč ne?!
A to byste čuměli jaký,“ podotkla
seniorka s tím, že v žádném případě
nebere za sex tisíce korun jako její
mladší kolegyně. „Beru to, co kdo
dá. Některej chlap pětikilo za noc,
někomu stačí, když mu udělám orál
nebo třeba jen tak rukou v hospodě
na záchodě. Za to si vezmu vždycky tak stovku. Během den udělám
dobře dvěma až pěti chlápkům,
jak kdy. Měsíčně si vydělám tak
deset nebo i patnáct tisíc korun,“

prozradila Večerníku svůj denní
harmonogram a výdělek Jarmila
z Prostějova.
Na otázku, jaké věkové rozpětí
mají její klienti, se krátce zamyslela. „Když vám řeknu, že před Vánocemi jsem spala s dvacetiletým
cucákem, tak mi to stejně nebudete
věřit...,“ usmála se. „Ale je to tak!
Většinou však po mně chtějí sex
chlápkové ve věku od čtyřiceti do
sedmdesáti roků. Prostě, kdo je na
starý, tomu ráda vyhovím,“ uzavřela
nával své upřímnosti paní Jarmila.
Na poslední dotaz, jaké sexuální
praktiky má ráda, a co je schopna
svým klientům nabídnout, odpověděla už podrážděně. „Udělám, co si
chlapi řeknou. Chcete taky něco?“
To jsme s díky odmítli a z hospody
rychle vycouvali...

Prostějov/mls - Rozplétat příčiny
rvaček je asi stejně těžké, jako
dopátrat spravedlnosti u sousedských sporů či rodinných křivd. A
právě takovým případem, který
se stal koncem října 2013, se minulé úterý zabýval Okresní soud
v Prostějově. Večerník byl u toho!
Podle obžaloby měli Tomáš Studený, Michael Huňkař a Jan Kubát na
prostějovské tržnici napadnout Roberta H., opakovaně ho udeřit pěstí
do obličeje a následně mu přetáhnout mikinu přes hlavu, povalit ho
na zem, kopat do něj, načež mu šlápnout na ruku tak, až mu ji zlomili. Za
to jim nyní hrozí až tři roky vězení.

Jako první se do křížku s Robertem
H. dostal Tomáš Studený. „To on
mě napadl jako první, při rvačce mi roztrhl tričko. Pak jsem ho
i s dalšími dvěma kamarády hledal
a chtěl po něm peníze za zničené
tričko. Došlo k další rvačce. Zapojil
se do ní i Michael Huňkař, kterého
poškozený několikrát praštil do
obličeje. Nakonec jsme je od sebe
odtrhli a on nám utekl,“ vypověděl
před prostějovským tribunálem Tomáš Studený.
Další dva obžalovaní jeho verzi
v podstatě potvrdili. V jejich neprospěch naopak svědčil zejména fakt,
že pro všechny tři to nebyla první
rvačka, kterou museli řešit policisté. Například Jan Kubát se před
pár týdny porval před Disco klu-

bem Morava, Tomáš Studený
řádil ve Vřesovicích a urostlý Jan
Huňkař byl vyloučen z klubu
bojových sportů Combat sambo
Prostějov kvůli tomu, že v tričku
s logem klubu v opilosti napadal
své vrstevníky. „Podle vás měl být
tím agresivním výtržníkem právě
poškozený. Nechápu tedy, jak je
možné, že před vámi nakonec musel utéci a nakonec s tolika zraněními skončil v nemocnici. Můžete
mi nějak vysvětlit, kde a jak si je
způsobil?“ dotazoval se opakovaně
předseda senátu Petr Vrtěl. Jednoznačné odpovědi se však nedočkal.
V celé věci byl vyslechnut ještě
jeden svědek, který byl rvačkám
přítomný. Mladík, který se kamarádil jak s poškozeným, tak i se

všemi obžalovanými se přitom netajil tím, že se mu k celé věci vracet
nechce. „Robert se nejdříve mlátil
s Tomášem Studeným a po tom
i s Michaelem Huňkařem. Bylo to
vzájemné, nikdo z nich neměl výrazně navrch. Proč rvačka vznikla a
kdo si začal, tak to nejsem schopen
říct,“ řekl Ondřej S., jehož výpověď tak mnoho světla do případu
nevnesla.
Před senátem tentokrát nepromluvil samotný poškozený. Coby
talentovaný sportovec totiž hraje
nižší zámořskou hokejovou ligu
za americký tým El Paso Rhinos
a v České republice se opět objeví
až letos v červnu. I z tohoto důvodu soud ve věci dosud nerozhodl
a hlavní líčení bylo odročeno.

Téma Večerníku

Mnoho lidí se po léta snaží hubnout, ale pořád bez
úspěchu. Zkouší tak různé tabletky i diety, přičemž
ručička se ne a ne hnout směrem doleva. Čím to
je, čím to je? Patrně někde děláme něco špatně.
Ani o tom nemusíme vědět, ale na vině mohou být
zanesená střeva, játra, velká míra stresu, nedostatek spánku či nedodržování správných stravovacích návyků. Příčin může být samozřejmě mnoho.
Určitě jste poznali, čemu se na dnešní tematické
straně budeme věnovat? Ano, je to hubnutí a pohyb vedoucí k celkovému tělesnému zdraví. Hezky
se tedy usaďte a nenechte se ničím při čtení následujících řádků rušit...
Připravila: Aneta Křížová

HUBNUTÍ
Držíte po Vánocích dietu
nebo se snažíte jíst zdravěji?
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Chcete zhubnout? Pak začněte detoxikací organismu!

Ano, přesně tak. Pokud chcete zhubnout, musíte nejdříve
začít s očistou čili detoxikací
organismu. Bez toho to skutečně nejde. Detoxikace organismu je základ při hubnutí,
ale nejen při něm. Detoxikaci organismu ocení všichni
ti, které trpí ekzémy, záněty
a bolesti žaludku, střev, celého zažívacího a trávicího systému, kteří mají bolesti hlavy,
trpí na záněty močových cest,
mají potíže s játry atd. Avšak
alespoň jednou za půl roku
bychom se očistě organismu
měli podrobit úplně všichni.
Pojďme se tedy podívat, co je
při procesu hubnutí nejlepší...
Základním stavebním kamenem
každého hubnutí je samo sebou

změna stravovacích návyků
a také pravidelný pohyb. Se stravovacími návyky nám pomůže
výživový poradce, internet nebo
i my sami. Je mnoho metod,
způsobů a doporučení, čím se
řídit. Vždy je však nutné dbát na
základy. Tím je pravidelné jídlo. Při redukci váhy je skutečně
velice podstatné dodržovat každodenní snídani, svačinu, oběd,
opět svačinu a pak lehkou večeři. Můžete se snažit sebevíc, ale
zdravé hubnutí lze jedině podpořit pravidelným stravováním.
Vyhýbat bychom se samozřejmě
měli tučným, mastným pokrmům, plných éček, umělých sladidel a podobně. Do jídelníčku
by většina z nás při hubnutí měla
zahrnout více zeleniny a ovoce.

Čím ale začít? Určitě bílým
pečivem. Uvidíte, že když ze
svého jídelníčku vyřadíte bílé
pečivo, tedy rohlíky, bulky,
bagety a další tyto druhy, váha
půjde postupně dolů. A důležité
je, že se budete cítit daleko lépe.
Zároveň s tímto bychom měli
již začít s detoxikací, chcete-li
očistou organismu. Základem
je pitný režim. Denně tedy vypijeme cca dva půl litru čisté, ale
opravdu čisté neperlivé, vlažné
vody. K tomu si přidáme pár
přírodních produktů, které se
o očistu organismu spolehlivě
a zodpovědně postarají. Stačí si
jen vybrat. Sáhnout můžete po
medvědím česneku v tinktuře,
pupenech, jenž kromě protiplísňového a antibakteriálního pů-

sobení bojuje s celuditidou, ale
obnovuje i střevní mikroflóru.
S detoxikací také pomohou
tinktury či pupeny z jalovce
a vřesu. Mezi hubnoucí bylinky
pak patří kombinace olše, ostružiníku a maliníku, dále rostlina
maté nebo kukuřice setá. Maté
kromě jiného výborně tlumí pocity hladu. V poslední době se
rozmohla i detoxikace prostřednictvím mladého ječmene.
Co je to vlastně ten moderní mladý ječmen, o kterém
slyšíme ze všech stran? Je to
rostlinka, typ zelené trávy, která
roste do pětadvaceti centimetrů, po sklizni se proplachuje
a suší při nízkých teplotách na
zelený prášek. Pak jej tedy užíváme ve formě prášku, který

Víte, které orgány mají na

ředíme s vodou nebo přidáme
například do jogurtu a podobně.
Kromě toho, že mladý ječmen
pomáhá při detoxikaci, zlepšuje
činnost trávicí soustavy, působí
na záněty močového měchýře,
používá se při chudokrevnosti, zpomaluje stárnutí buněk,
urychluje hojení ran, regeneruje
organismus, čistí pleť, je prevencí proti cukrovce a rakovině.
Také bojuje proti překyselení
organismu, tudíž i eliminuje tělesné pachy.
Ať už si vyberete jakýkoliv způsob hubnutí, mějte pevnou vůli
a nezapomeňte se za dodržování stanovených pravidel odměňovat, nikoliv sladkostmi, ale
například časopisem, knihou,
oblečením a podobně.

inzerce

starost detoxikaci organismu?

ýtyĜi z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ se
snaží po vánoþních
svátcích jíst
zdravČji nebo drží
dietu.
StĜední odborná škola
vzorek: 300 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

V prvním článku jsme si řekli, čím začít při hubnutí
a jakými prostředky je možná detoxikace. Nyní je
vhodné si vysvětlit, které orgány mají čistotu na starost. Jsou to játra, ledviny, střeva, plíce, lymfatický
systém, sliznice a kůže.
Hlavním detoxikačním orgánem jsou játra. Ta samozřejmě, jak je nám známo, čistí krev. Hrají klíčovou úlohu při metabolické přeměně živin a odbourávají velkou část škodlivých látek, které máme v těle
nastřádané. Známkami přetížené či oslabené funkce
jater je dlouhodobá únava, nevolnost, ekzémy, bolesti
hlavy, ale i poruchy trávení a bolesti kloubů. Dalším
orgánem jsou ledviny. Ty mimo jiné udržují rovnováhu tekutin, ale i nezbytných prvků, jako je sodík
a draslík. Ledviny filtrují a močí vylučují odpadní
a toxické látky a také nadbytečné tekutiny. Dále jsme si

Jarmila Podhorná představuje gemmoterapii

Brodek u Konice/pr - Firma NADĚJE, kterou opravdu s plným nasazením vede Mgr. Jarmila Podhorná,
vznikla v roce 1999 a od té doby získala pevné místo na trhu. Zabývá výrobou výtažků z bylin a pupenů rostlin,
přičemž se nachází v malebné krajině,
ve vesnici Brodek u Konice na Prostějovsku. Zakladatelkou je paní Mgr.
Jarmila Podhorná, která jako první
uvedla do praxe terapii pomocí výtažků z pupenů rostlin a stromů zvanou
„gemmoterapie“.
Gemmoterapie je součást fytoterapie,
kterou lidstvo využívá k prevenci a léčbě
různých zdravotních potíží a chorob. Na
jejím počátku byl akademik Filatov, který upozornil na skutečnost, že za určitých
podmínek vznikají v rostlinách látky, které
se zde za běžných okolností nevyskytují
a mají mimořádné léčebné vlastnosti.
Práce vědce Filatova zaujaly belgického
lékaře Dr. Paula Henryho, který se zaměřil na pupeny a zárodečné tkáně stromů
i rostlin. Zjistil, že se v nich vyskytují látky, které se v těle dospělé rostliny nebo
stromu neobjevují. Rozvíjet se začala
nejvíce ve Francii, kde ji šířili homeopaté.
V České republice se o ní zmínili pánové

Janča a Zentrich v jedné části „Herbáře“.
Základní princip a filozofie gemmoterapie je metoda bylinné medicíny, která využívá přípravky na bázi pupenů, semen,
mladých výhonků rostlin - zárodečných
tkání. „Tyto tkáně jsou sklizeny v jarním
období, kdy se pupeny nalévají a obsahují
největší množství biologicky aktivních
látek, nezbytných pro další růst a vývoj
rostliny. Jsou velmi účinné i na lidský organismus,“ prozrazuje Jarmila Podhorná,
majitelka firmy NADĚJE s tím, že aktivní látky jsou ze zárodečných tkání extrahovány do směsi ethanolu i glycerinu
a dalším zpracováním vznikají výtažky,
které lze použít na řadu zdravotních potíží. „Zvyšují obranyschopnost organismu,
zlepšují funkci centrální nervové soustavy, stimulují vylučovací orgány, působí
očistným způsobem a usnadňují detoxikaci organismu. Celkově jej omlazují a do
budoucna mohou přispět k léčení chorob
dosud neléčitelných,“ přidává Podhorná.
Oblast Drahanské vysočiny, ve které se
Brodek u Konice nachází, se vyznačuje
čistou, ekologickou přírodou. „Suroviny
získáváme přímo odtud a z části i na pozemcích patřících firmě Naděje. Nejžádanější gemmoterapeutika jsou výtažky

z pupenů topolu,
jalovce,
vřesu, čerj
ného rybízu, lichořeřišnice, olše
a další. Některé
vybrané druhy
jsou
obohaceny
j
o složku beta-glukan, která patří mezi
takzvané imunomodulátory. Vznikla tak
nová řada produktů zvané gemmoglukany,“ uvedla Jarmila Podhorná.
Gemmoterapie může být i vhodným doplňkem pro další alternativní metody pro
udržení lidského zdraví jako například
různé druhy masáží, akupunktury a podobně. Svým působením mohou pomoci
zlepšovat zdraví dnes, a tak nepřímo působit i na kvalitu zdraví v budoucnu.

Ve FIT Studiu slim-body vám
sestaví aerobní cvičení na míru

Prostějov/pr - Hledáte možnost aerobního cvičení v Prostějově pouze pro
ženy? Tuto možnost nabízí komfortní
studio, kde se budete cítit jako doma.
Znáte ten nepříjemný pocit, kterými
mnohé z nás trpíme pokaždé, když
jdeme do posilovny a vedle nás si na
trenažéru protahuje svaly dokonalá
modelka, která je v posilovně častěji,
než doma? Myšlenkou FIT Studia
je vyhnout se těmto knouck-outům
našeho těžce vybudovaného sebevědomí
a z přebytečných kil se dostat bez obav
a pohodlně. Každý se přece může cítit
skvěle, proč tedy dále trpět?
V Drozdovicích nedávno vybudovali
velmi komfortní cvičební a masážní
studio zaměřené výhradně na dámskou klientelu. Ve FIT Studiu jste jako ve
vlastní tělocvičně, kde máte k dispozici
nejmodernější aerobní stroje. K tomu
ještě přičtěte osobní trenérku, která se pro
správné a efektivní cvičení věnuje pouze
vám. To zní opravdu lákavě, navíc cvičení
je cenově příznivé oproti běžným osobním
tréninkům.
V tomto rekondičním studiu najdete mimo
moderního interiéru upraveného pro co
nejpříjemnější cvičení „v soukromí“ také
nejnovější cvičební a masážní stroje. Při
první návštěvě vás jistě zaujme podtlakový aerobní trenažér VacuShape Beetle,
revoluční pomocník v boji s tuky v problematických partiích jako je bříško, boky,
hýždě a stehna. Pro posílení kardiovasku-

zmínili střeva. Tento orgán vylučuje odpadní látky v podobě stolice. Ve střevech všechny škodlivé látky doslova
sedí, leží, klidně si tam odpočívají, zatímco nám bývá někdy dost zle a nevíme, co to způsobuje. Už jen pro zdraví
střev je nutné mít dostatek pohybu, jinak se tvoří zácpa.
V neposlední řadě v činnosti detoxikace mají svou roli
i plíce. Ty zbavují tělo oxidu uhličitého a přivádějí do
těla kyslík. Hluboké dýchání je velice podstatné pro
zdravé tělo i mysl, ale i detoxikaci organismu. Filtraci
provádí i lymfatický systém. Ten odvádí odpadní látky
do krve a úzce souvisí s cévním systémem. Lymfatický
systém úzce souvisí s imunitním systémem. Vylučování
toxinů dále probíhá také potem a právě i kůží. Kůže je
vlastně největší orgán našeho těla, udržuje teplotu, chrání tělo před dehydratací, vnějšími škodlivinami atd. Právě ekzémy, nečistá pleť, různé vyrážky a podobně jsou
známkou nahromaděných toxinů, škodlivin a nečistot
v organismu.
Zapomenout nesmíme na sliznici, ale konec konců
i na mysl, ducha, duši či jak chcete. Sliznice je výstelka,
která kryje vnitřní povrchy těla. I ta pracuje na očištění
organismu. A mysl, duše...? Ať už je podle vás duše jakékoliv podstaty, přináší vnitřní tedy duševní klid, harmonii a pohodu. Pro očistu těla má proto značnou úlohu
i ona, pro mnohé neuchopitelná duše.

Studio VIBROSTAR
pomáhá s hubnutím už půl roku
Prostějov/pr - V červnu loňského roku zahájila v Olomoucké
třídě svůj provoz nová posilovna Vibrostar, která pomáhá
s formováním postavy pomocí masážních a vibromasážních strojů.
Hlavní vybavení posilovny tvoří tři špičkové vibrační posilovací
stroje inSPORTline Rita pro formování postavy a redukci váhy,
zvyšování pohyblivosti kloubů, relaxaci a odbourávání stresu.
V neposlední řadě posilují i kardiovaskulární systém. Stroj
funguje na principu 3D+ vibrací, které způsobují reflexivní stahování svalů, čímž dochází k jejich intenzivnímu
posilování. Výsledky se dostavují už po pěti minutách stoje
s mírně pokrčenými koleny. Procvičovat lze celé tělo. Cvičení
je efektivní, bezpečné a časově nenáročné. Stroj disponuje velkým barevným displejem pro přehledné zobrazování informací
během cvičení. Po konzultaci s lékařem lze stroj použít při léčbě
revmatismu a jiných onemocnění kostí a kloubů. Dámy bude
zajímat, že je účinný v boji s celulitidou.
Ve Vibrostaru je také možné využít masážní stroj Rolletic Original, který dokáže jako jeden z mála na trhu
skutečně a dlouhodobě tvarovat postavu, zpevnit problematické partie a taktéž odstranit nebo aspoň výrazně zmírnit problémy s celulitidou. Rolletic zpevňuje svaly, zmenšuje objem masírovaných partií, odbourává tukové

inzerce

lárního systému, spalování tuků a budování
svalové hmoty jsou pro vás připraveni další
pomocníci, jako je běžecký pás, crossový
trenažér, vibrační plošina.
Cvičením na posilovací věži či na speciálním univerzálním fitness stroji jménem
FiveRiders se jistě dostanete do kondice
a probudíte každý sval svého těla. Aktivujete velmi důležitý svalový stabilizační systém, který vás zbaví bolesti zad v důsledku
sedavého způsobu života.
Také na aktuální téma lymfatického systému zde najdete pomocníka ve formě
masážního stroje, který aktivuje proudění
lymfy odplavující škodlivé látky z těla.
Posílíte svůj imunitní systém, podpoříte
regeneraci organizmu a zrychlíte metabolizmus. V široké nabídce si po konzultaci s trenérkou jistě každá vybere ten

nejvhodnější způsob pro dosažení svého
vysněného cíle.
Pro ty z vás, které potřebují zredukovat
váhu ještě před pohybovým tréninkem, najdete v nabídce i produkty proteinové diety
KetoDiet. Pro co nejlepší výsledky cvičení
vám pomohou při výběru vhodných
doplňků stravy značky Inkospor, Nutrend.
Rádi bychom vám nabídli pomocnou ruku na cestě ke zdravému
a aktivnímu způsobu života.
Přijďte si vyzkoušet, jak se cvičí,
a relaxuje ve fitku pouze pro ženy!
Vaše FIT STUDIO, Drozdovice 4,
Prostějov. Kontaktujte nás na tel.:
731 41 70 60 nebo na e-mailu:
info@slim-body.cz.

polštáře, podporuje prokrvování, uvolňuje napětí svalů
a povzbuzuje látkovou výměnu.
„Tohle vše je u nás k dispozici nejen ženám, ale i mužům denně
od pondělí do pátku mezi devátou a jednadvacátou hodinou.
Po dohodě nás lze navštívit i v jinou dobu, například v sobotu
dopoledne,“ zve do fitness studia Vibrostar jeho provozovatel.
Je potřeba vzít v úvahu, že kapacita studia je omezená, proto je
nutné pro první cvičení rezervovat telefonicky termín návštěvy.
A co je důležité, první lekce v délce půl hodiny je zdarma. Další
novinkou tohoto roku je SLEVA 30% na permanentky.
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Olšany: kdo chyboval na dálnici?

Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko V havarovaném autě sedělo batole!

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Sněžná Okluka
se nekonala

Stínava/Hamry/mls - Říčku
Okluku od Stínavy do Hamer
chtěli sjet vodáci uplynulou sobotu 17. ledna od 13.00 hodin. Akce
se ovšem kvůli nedostatku vody
nekonala. „Bohužel není voda. I
teď, kdy některé řeky hlásí povodňové stavy, tak u nás chybí sedm
centimetrů k tomu, aby Okluka
byla sjízdná. Proto akci odkládám
na neurčito,“ vyjádřil se pořadatel
Milan „Chiaksee“ Kalčík.

Poutníci vyrazí
z Čelechovic
na Kosíř
Kosíř/mls - Patnáctý ročník Zimního putování z Čelechovic do
Čelechovic přes vrcholek Kosíře
se bude konat tuto sobotu 24. ledna. Start je plánován od 9 do 11
hodin v sokolovně. I letos si budou moci lidé vybrat z tras. Jedna
vede z Čelechovic na Kosíř přímou cestou, druhá směřuje po tzv.
Hraběnce do Čech pod Kosířem a
teprve pak ostře stoupá k vrcholu.

Po stopách zvěře

Plumlov/mls - V sobotu 24.
ledna v 8.45 se sejdou rodiče s
dětmi, kteří budou mít chuť se
společně vydat na putování po
stopách divokých zvířat. Kdo
bude chtít vyrazit z Prostějova,
měl by být nejpozději v 8.25 hodin na stanovišti číslo jedenáct.
INZERCE

To se nepovedlo! Komunikace je po rekonstrukci nebezpečnější než před ní

MINISTERSTVO: DRŽOVICE PRODALY DŮM V ROZPORU SE ZÁKONEM
Podle starostky B. Kolečkářové stojí za udáním hnidopišství a snaha pošpinit obec

Starosta není nikde neomezeným pánem. Při nakládání s obecním majetkem musí naopak každý
svůj krok konzultovat se zastupitelstvem. Jak zjistila
nedávná kontrola Ministerstva vnitra, v Držovicích
došlo v tomto směru k jistému pochybení. Stalo se
tak při prodeji domu na ulici Svadůvky. „Zastupitelé
o kupní smlouvě nehlasovali, proto je zcela neplatná,“ konstatovalo Ministerstvo vnitra. Dle starostky
je však celá věc motivovaná snahou hledat chybu
za každou cenu a následně rozeštvat lidi. „K žádnému zásadnímu pochybení nedošlo. Zastupitelé byli
o všem informováni. Přijde mi nefér, že tohle někdo
vůbec vytahuje,“ reagovala Blanka Kolečkářová.
Držovice/mls
Aktuální kauza se nese z Držovic,
ale podobné problémy mohou mít
i jinde. „Sám starosta ze zákona
nemůže vytvářet vůli obce. V jeho
pravomocích je pouze tuto vůli
navenek sdělovat a projevovat,“
konstatuje Monika Klvačová
v dopise, který dorazil do redakce
Večerníku. Právě tato žena zaslala na Ministerstvo vnitra podnět
k prošetření prodeje domu v ulici
Svadůvky v Držovicích. K němu
došlo v březnu 2011. „Uzavření
kupní smlouvy na nemovitost vyžaduje schválení zastupitelstvem
obce. Bez takového procesu je

vše od počátku neplatné. A něco
takového v tomto případě neproběhlo,“ uvedla ve svém podnětu
Monika Klváčová. Ministerstvo
vnitra České republiky jí dalo za
pravdu. „Ze zápisu o zasedání
vyplývá, že o smlouvě týkající
se prodeje zastupitelé nehlasovali, starostka obce pouze seznámila přítomné s tím, že dům
byl prodán,“ potvrdila Marie
Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
ministerstva. Ta na druhou stranu upozornila, že zcela v souladu se zákonem bylo rozhodnuto
o záměru prodeje uvedené nemovitosti, stejně jako fakt, že záměr

byl zveřejněn na úřední desce.
O prodej se pak postarala nejmenovaná realitní kancelář.
Přestože tedy Ministerstvo vnitra
ČR objevilo v postupu Držovic
při nakládání s obecním majetkem rozpor se zákonem o obcích
a uzavřenou kupní smlouvu prohlásilo za neplatnou, žádná sankce v souvislosti s tím obci nehrozí.
Obci pouze doporučilo, aby věc
dala do pořádku a uzavřelo novou kupní smlouvu, která bude
zastupitelstvem řádně schválená.

Starostka: „Udání neposlal
nikdo z Držovic!“
První dáma Držovic považuje celou záležitost doslova za absurdní.
„Všichni zastupitelé dobře věděli,
že se dům prodává a nikdo proti tomu nic zásadního nenamítal.
Nemovitost nebyla v nejlepším
stavu a ve finále jsme byli všichni
rádi, že ji někdo koupil a opravil.
Celé je to jenom špinavá hra, jinak
si nedovedu vysvětlit, proč to teď,
skoro po čtyřech letech, někdo vytáhl. Akorát nám podobná záležitost
dělá zle a noví majitelé mají strach,
že přijdou o dům, do kterého dali
vlastní peníze. Navíc si myslím, že
udání na ministerstvo neposlal někdo z Držovic. Paní Klvačová sice

V Držovicích. Dům v ulici Svadůvky prodala obec už v roce 2011. Dle zjištění Ministerstva vnitra je kupní
smlouva neplatná. Noví majitelé by však o něj přijít neměli, bude však třeba vypracovat novou smlouvu,
kterou zastupitelstvo řádně schválí.
Foto: Martin Zaoral
u nás žije, ale myslím, že ona tohle
nepsala...,“ reagovala pro Večerník
Blanka Kolečkářová s tím, že obec
celou věc řeší. „Mám toho teď až
nad hlavu, podrobněji se k tomu
vyjádřím později,“ odkázala nás na
dny příští.
Večerník kontaktoval i paní Klvačovou, kterou jsme však doma
nezastihli a na žádost o schůzku

zaslanou e-mailem bohužel do
uzávěrky tohoto vydání nereagovala.
Jednalo se tedy v případě prodeje
pouze o drobnou administrativní
chybu či naopak o snahu někoho
zvýhodnit a něco skrýt? „Spíše se
bude jednat o to první. Pamatuji si,
že o záměru prodeje jsme skutečně
hlasovali. Za jakých podmínek byl

ZA 15 KORUN?
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Případ z Čelechovic už řeší krajské zastupitelství

Zimní plavci se vrátili na plumlovskou přehradu
Otužilci se utkali „O ledovó čapo Boba Pácla“

Plumlov/mls - Přestože plumlovská přehrada byla po čtyřleté pauze napuštěna už loni na
jaře, na pořádný nápor plavců
si musela počkat až do zimy.
Zatímco přes léto se u ní lidé
spíše opalovali a ve vodě bylo
většinou vidět jen pár nadšenců, tak uplynulou sobotu se do
ní z pláže „U Vrbiček“ vrhlo
hned devětadevadesát otužilců,
kteří se sešli na prvním ročníku
závodu v zimním plavání. Teplota vody v tu chvíli byla 2 °C,
vzduch měl o čtyři stupně více.
Večerník vše sledoval pěkně
zblízka.
Pravidelné závody v zimním plavání se na přehradě v Plumlově
pořádaly už od roku 1991. Otužilci se setkávali pravidelně na
různých místech, nejčastěji pak

na pláži „U Lázničků“. Sedmnáctiletá tradice byla přerušena v roce
2008, letos se po šestileté pauze
na ni opět podařilo navázat.
„V průběhu sezóny chceme pořádat vždy tři závody. Podzimní
v Čehovicích, zimní na přehradě
a jarní, který se bude konat buď
v Záříčí na Kroměřížsku či opět v
Čehovicích. Ve hře jsou i Čertovy
rybníky u Čunína,“ svěřil se Večerníku Michal Mucha z pořádajícího oddílu TJ Haná, který stojí i
za organizací vánoční koupele na
plumlovské přehradě, která se těší
nebývalé oblibě nejen mezi plavci, ale i mezi diváky. Ve srovnání
se Štědrým dnem bylo přihlížejících v sobotu na pláži U Vrbiček
řádově méně, cestu si jich sem našlo něco kolem dvou stovek.
Kdo dorazil, mohl v akci vidět

Fotoreportáž
Fotoreportáž

hned pětici přemožitelů kanálu La Manche. „Nechybí mezi
nimi ani naše ledová královna
Dana Zbořilová. A například David Čech v roce 2006 přeplaval
kanál La Manche tam i zpět,“
zmínil se Mucha. Kdo ani tentokrát nemohl chybět, to byl nestor hanáckých otužilců. Nebylo
přitom náhodou, že letošní klání
neslo podtitul „O ledovó čapo
Boba Pácla“. „Tento náš dlouholetý člen je známý tím, že pořád
chodí bos a je mu jedno, jestli je
zrovna dvacet nad nulou nebo
pod nulou,“ vysvětlil s úsměvem
zástupce organizátorů.
A skutečně - zatímco ostatní
otužilci se před vstupem do vody
hřáli zahaleni do bund či županů, pětasedmdesátiletý Bob Pácl
od počátku na pláži křepčil bez

BYLI JSME
U TOHO!
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bot a oděn byl přitom pouze do
plavek a trička. „Poplavu tentokrát pouze dvěstě padesát metrů.
Zabere mi to asi osm minut, což
mi bude stačit. Až vylezu ven, rozehřeju se jízdou na kole, na kte-

kdo je v.i.p. mezi otužilci...

rém jsem z Prostějova dorazil,“
prozradil Večerníku nezdolný pětasedmdesátiletý matador, jehož
fyzickou i psychickou svěžest by
mu leckterý vrstevník mohl jen
závidět.

3x foto: Martin Zaoral

Soud v případu zranění
ženy při zásahu komanda
stále nerozhodl...
hodinách! Teprve pak byla přepravena
do nemocnice, kde se podrobila operaci,
zatímco její manžel na místě zkolaboval.
Celým případ se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů.
„Případ byl prošetřen a předán Krajskému státnímu zastupitelství v Brně,“
informovala Večerník v průběhu uplynulého týdne Radka Sandorová, tisková
mluvčí GIPS. V případě podání žaloby a prokázání viny hrozí zasahujícímu policistovi za trestný čin ublížení

Řidička trestuhodně nedala v Plumlově

přednost, po srážce skončila v nemocnici
Plumlov/mik - Na co proboha
myslela? Minulé pondělí krátce po čtrnácté hodině doplatila
v Plumlově na vlastní fatální
chybu starší řidička osobního
vozidla, která na křižovatce při
odbočování nedala přednost
a po srážce s protijedoucím autem se těžce zranila.
„V křižovatce ulice Boskovické
a odbočky na Soběsuky v Plumlově došlo ze zatím přesně ne-

na zdraví z nedbalosti odnětí svobody
až na jeden rok, pokuta nebo zákaz
činnosti.
Soud ovšem v této věci dosud nerozhodl.
Faktem je, že k ublížení na zdraví u staré paní prokazatelně došlo, ona se s jeho
následky i vzhledem ke svému věku musela potýkat a nelze proto říci, že zásah
proběhl zcela bez problémů. Na druhou
stranu se objevují i četné hlasy na obhajobu příslušníků speciálního komanda.
„To se bohužel i při sebelepším zásahu
může stát. Lepší zraněná žena než aby
byli policajti zastřeleni v akci. Při takových zásazích jde totiž často až o život
a všechny osoby musí být na místě zajištěny. Protože, co když maminka bude
chtít svého synáčka chránit všemi možnými prostředky?!“ napsal do redakce Brodek u Prostějova/mik - Oči pro
pláč zbyly minulé pondělí ráno ryVečerníku jeden z našich čtenářů.
báři z Brodku u Prostějova, kterému
zatím neznámý zloděj vykradl auto.
Kromě jiného i tři udice...
„V noci z neděle 11. ledna na pondělí 12. ledna došlo na ulici Zámecké v Brodku u Prostějova ke
vloupání do vozidla Seat Toledo.
Zatím neznámý pachatel po po-

zjištěných příčin ke střetu vozidla
Suzuki Swift, které řídila devětašedesátiletá řidička a z hlavní silnice
odbočovala na vedlejší silnici ve
směru na Soběsuky, a protijedoucího vozidla Škoda Felicia, které
řídil třiapadesátiletý muž. Ten jel
po hlavní silnici směrem od Vícova. Při nehodě utrpěla řidička
vozidla Suzuki Swift podle prvotní lékařské zprávy těžké zranění
s dosud neustanovenou dobou lé-

čení. Také řidič škodovky se zranil,
naštěstí jen lehce,“ popsala havárii
v Plumlově Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol u obou řidičů vyloučila
dechová zkouška, celková hmotná škoda byla vyčíslena na šedesát tisíc korun. „Příčiny nehody
a její přesné okolnosti policisté
zjišťují a nehodu nadále šetří,“
ujistila Urbánková.

Tvrdá srážka. Na plumlovské křižovatce u odbočky na Soběsuky se
srazila dvě auta. Řidička Suzuki utrpěla těžké zranění. Foto: Policie ČR

RYBÁŘ PŘIŠEL O PRUTY Došlo na naši adresu...
V Brodku u Prostějova
vykradli zloději auto

škození zámku dveří vnikl do auta
a z vnitřních prostor odcizil autorádio, různé písemnosti, sluneční brýle, batoh s rybářskými potřebami
a tři teleskopické udice. Majiteli
způsobil celkovou škodu za téměř
šestnáct stovek korun,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Třicítka dětí z Nezamyslic
se zapojila do Tříkrálové sbírky

V Nezamyslicích se do Tříkrálové sbírky letos zapojilo třicet
dětí a k tomu dospělí. Celkem
se zde sešlo deset skupinek.

Velký dík patří učitelkám místní mateřské školky. Celý týden
s dětmi vyráběly barevné koruny, s dětmi si povídaly o Třech

králích, navštívily betlém
v kostele. Nelze se pak divit, že
se děti následně do sbírky aktivně zapojily. Jan Košárek

U restaurace ve Smržicích
řádil zloděj, vykradl dvě auta

Rodinná tradice. Alois Kolář byl mimo jiné známý jako varhaník kostela Narození
Panny Marie v Protivanově. Nyní ho vystřídá jeho vnuk, shodou okolností také Alois.
Koláž Večerníku

Smržice/mik - Škodu za téměř
sedmadvacet tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel,
který se ve čtvrtek 15. ledna
vloupal do dvou vozidel, které
byly zaparkované u restauračního zařízení ve Smržicích.
„Do vozidla Škoda Octavia Combi vnikl zloděj po rozbití okna
a z vnitřních prostor odcizil tašku s osobními doklady, doklady

k vozidlu, fotoaparátem a dalšími
dokumenty. Z opodál stojícího
vozidla Škoda Fabia, na kterém
také rozbil okno, odcizil tašku
s firemními věcmi,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
v případě zjištění pachatele mu za
přečin krádeže hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Kdo za to může? Policie nyní šetří, kdo je viníkem úterní srážky dvou
osobních vozidel na rychlostní komunikaci u Olšan. 2x foto: Policie ČR
„Z prvotního šetření vyplývá,
že k nehodě došlo v okamžiku,
kdy směrem na Olšany u Prostějova najelo na komunikaci
vozidlo Hyundai, které řídila
čtyřicetiletá žena. Ze zatím přesně nezjištěných příčin následně
narazila bočně do osobního vozidla Škoda Roomster, které jelo
po hlavní pozemní komunikaci
v levém jízdním pruhu. Toto vozidlo bylo odraženo na středová
svodidla, vůz značky Hyundai
zůstal stát v levém jízdním pruhu v protisměru,“ popsala havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Při nehodě
došlo ke zranění osmatřicetileté

spolujezdkyně z vozidla Škoda
Roomster, která byla převezena
do olomoucké nemocnice na
ošetření. Podle prvotní lékařské
zprávy by se mělo jednat o lehké zranění s blíže neustanovenou
dobou léčení,“ prozradila.
Na preventivní vyšetření bylo do
olomoucké nemocnice převezeno
i jeden a půl roční dítě, které cestovalo v dětské sedačce automobilu Škoda Roomster. Alkohol byl
u obou účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou. „Celková hmotná škoda byla vyčíslena
na dvěstě padesát pět tisíc korun.
Přesné příčiny a okolnosti nehody
policisté šetří,“ dodala mluvčí krajské policie.

V Kralicích na Hané přistihli

Rostislav Vítek. Brněnský plavec reprezentoval Českou Rychlé ženy. Renata Nováková a Magda Okurková do- Bob Pácl. Pětasedmdesátiletý nestor prostějovských
republiku na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008, plavaly hned za bezkonkurenčním Vítkem. Mimo něj tedy otužilců plave na podobných akcích už pětatřicet let.
porazily všechny muže.
kde ve světové konkurenci skončil na 17. místě.

Zemřela výrazná osobnost Protivanovska
Protivanov/mls - Celý Protivanov se
uplynulou sobotu 17. ledna rozloučil
s Aloisem Kolářem. Dlouholetý varhaník místního kostela zemřel 8. ledna ve věku 86 let.
Alois Kolář z Protivanova kromě
svého zaměstnání spojil život zejména s muzikou. Dlouhá léta doprovázel folklórní soubor Skalák. Lidé jej
však znali zejména jako varhaníka
z kostela v Protivanově. Ani po jeho
odchodu se farníci nemusí bát, varhany budou o mších svatých znít i nadále. „Na místo svého dědečka nastoupí
jeho vnuk, který se rovněž jmenuje
Alois Kolář,“ prozradil Večerníku
protivanovský farář Zdeněk Fučík.
Alois Kolář kromě práce a hudby
zvládal i péči o rodinu, s manželkou
vychovali celkem šest dětí a to tři syny
a tři dcery.

www.vecernikpv.cz
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Prostějov, Čelechovice na Hané/mls
- Generální inspekce bezpečnostních
sborů (GIPS) již ukončila vyšetřování zraněné Ludmily Zbořilové, k němuž došlo během policejního zásahu
5. srpna 2014. Tehdy si policisté z jejího domu v Čelechovicích na Hané
odvedli syna Františka (42) známého
v podsvětí pod přezdívkou „Fantomas“. A celá anabáze začala...
Při jeho zatýkání totiž „zásahovka“ zranila jeho staré rodiče. Čtyřiasedmdesátiletému Františkovi Zbořilovi příslušník komanda zkroutil ruku tak, že celá
zmodrala. Ještě hůře dopadla jeho o rok
starší manželka Ludmila. Při zásahu se
ocitla na zemi a jeden z těžkooděnců na
ni šlápl tak nešťastně, že nebohé stařence
zlomil nohu v krčku. Záchranku pak dle
jejího vyjádření zavolali až po čtyřech

region@vecernikpv.cz

nakonec dům prodaný, si sice už
nepamatuji, ale nemyslím, že by
z toho někdo mohl mít prospěch.
Dům také nebyl prodaný příbuzným ani známým paní starostky, ale
lidem, kteří do té doby byli v nájmu
v budově obecního úřadu před jeho
rekonstrukcí,“ řekl nám jeden ze
zastupitelů Držovic, který si nepřál
být jmenován.

NOVý Vecerník
za starou cenu!
ˇ

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

776 159 120

Olšany u Prostějova/mik - V úterý 13. ledna kolem druhé hodiny
odpoledne došlo na rychlostní
komunikaci, u nájezdu u Olšan
u Prostějova, k dopravní nehodě, která si vyžádala lehké zranění. Škoda však přesahuje čtvrt
milionu korun. Jedna z účastnic
havárie byla převezena do olomoucké nemocnice, stejně tak
batole, které cestovalo v jednom
z vozů!

policisté opilého řidiče i cyklistu

Kralice na Hané/mik - V Kralicích na Hané si zřejmě řidiči
ani cyklisté příliš nedělají hlavu
s tím, aby se před jízdou pořádně napili alkoholu. Policisté
v této obci během pouhých dvou
hodin v noci z pátku na sobotu
načapali opilého řidiče i muže
„šňěrujícího“ cyklostezku.
„Z přestupkového jednání, a to
řízení pod vlivem alkoholu, je
podezřelý třiatřicetiletý muž z
Prostějovska, který byl v rámci
silničního dohledu kontrolován
na cyklostezce v obci Kralice na
Hané v pátek 16. ledna před třiadvacátou hodinou jako cyklista.
Muž při jízdě na kole značně kličkoval, kdy mu nestačila celá šířka
cyklostezky. Provedenou dechovou zkouškou mu byla naměřena
hodnota 3,08 promile alkoholu
v dechu,“ uvedl Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-

ství Policie ČR v Olomouci s tím,
že s podezřelým bylo sepsáno
oznámení o dopravním přestupku a zakázána další jízda.
Na dalšího „odchyceného“ opilce
došlo znovu v Kralicích na Hané
zhruba dvě hodiny po prvním
uvedeném případě. „Z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý devětadvacetiletý muž z Prostějovska,
který byl v sobotu 17. ledna po
jedné hodině v noci kontrolován
rovněž v Kralicích na Hané jako
řidič osobního vozidla Seat Leon.
U muže byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem 2,27 promile alkoholu v dechu. Muž se dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
a odběru krve, následně mu byl
zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ informoval
Večerník Josef Bednařík.

A ZASE TA ZVĚŘ! U Ptení
srazil řidič srnu, ta uhynula

Ptení/mik - Po delším čase došlo na Prostějovsku opět k dopravní nehodě zaviněné zvěří.
Na silnici za Ptením srazil šofér
osobního auta srnu, která mu
nečekaně vběhla do cesty.
„V úterý třináctého ledna krátce
po sedmé hodině ráno došlo na
silnici ve směru ze Ptení na Zdětín
ke střetu osobního vozidla se srnou. Pětatřicetiletému řidiči osobního vozidla Hyundai, který jel ve
směru od Ptení, po průjezdu levo-

točivou zatáčkou vběhla náhle do
jízdní dráhy srna, která po střetu
uhynula. Zvíře si na místě převzal
zástupce mysliveckého sdružení dané lokality,“ poznamenala
k nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou bylo
u řidiče vyloučeno dechovou
zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena
na pětačtyřicet tisíc korun.

I přes zákaz řídil a navíc opilý
Vojtěchov/mik - A nedá si říct!
Mezi Vojtěchovem a Hvozdem
přistihli policisté za volantem
osobního auta muže, který měl
nejenom zákaz řízení, ale byl
také pod vlivem alkoholu. Teď
ho soud může poslat až na tři
roky do kriminálu.
„Ve čtvrtek patnáctého ledna krátce po dvaadvacáté hodině večer
zastavili policisté na silnici mezi
Vojtěchovem a Hvozdem vozidlo
Volkswagen Passat. Při kontrole
sedmatřicetiletého řidiče zjistili, že
má Okresním soudem v Olomouci
vysloven zákaz řízení všech moto-

rových vozidel na dobu čtyřiadvaceti měsíců. Policisté u šoféra také
provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu 0,23
promile alkoholu. Na místě mu
další jízdu zakázali,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nepolepšitelný rádoby řidič je nyní
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. „V případě prokázání
viny a odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ připomněla
mluvčí krajské policie.

Výšovice: cyklistka spadla

z kola a těžce se zranila

Malí koledníci. Díky učitelkám z místní mateřinky byly děti z Nezamyslic na koledu perfektně připraveny.
Foto: Jan Košárek

Výšovice/mik - Bez cizího zavinění se uplynulou středu při
jízdě na kole těžce zranila šedesátiletá žena. Za Výšovicemi
z kola spadla tak nešťastným
způsobem, že ji sanitka musela
okamžitě převézt do špitálu.
„Ve středu čtrnáctého ledna krátce
před půl čtvrtou odpoledne došlo
na silnici druhé třídy ve směru
z Výšovic na Prostějov k havárii
šedesátileté cyklistky. Z prvotního
šetření vyplývá, že žena ze zatím
přesně nezjištěných příčin z jízdní-

ho kola během jízdy upadla na silnici. Při pádu utrpěla podle lékařské
zprávy těžké zranění s blíže neustanovenou dobou léčení, se kterým
byla převezena do olomoucké
nemocnice,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že hmotná škoda na
jízdním kole byla vyčíslena na tři
sta korun. „Přesné příčiny a okolnosti havárie policisté zjišťují a nehodou se nadále zabývají,“ dodala
mluvčí krajské policie.
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BYLI JSME
U TOHO!

„POHŘEBÁCI“ plesali v Olšanech u Prostějova Ples čechovických hasičů přitáhl rekordní počet tanečníků
„Vítejte v pekle,“ čekali s kytičkou v ruce
hosty manželé Makoví

Olšany u Prostějova/mik - V pořadí již dvanáctý ročník Květinového plesu v olšanské sokolovně
se v sobotu vydařil. Majitel prostějovské pohřební služby Pavel
Makový s manželkou Martinou
dokázali opět díky atraktivnímu
programu a skvělé výzdobě společenského sálu přilákat spoustu
hostů.
V sobotu 17. ledna se večer u místní
sokolovny scházely davy lidí. Takzvaný ples pohřebáků přitahoval
i podvanácté. „Časem jsme si zvykli
na to, že lidé tomu skutečně začali
říkat ples pohřebáků. Vůbec nás to
neuráží, naopak. Ale je to skutečně ples plný květin, akorát že ho
spolupořádá pohřebák Makový,“
zasmál se majitel prostějovské pohřební služby.
„Jelikož šlo o květinový ples, tak při
vstupu každá žena obdržela kytičku
a pánové zase na rozjezd panáka
tradiční smrťákovi slivovičky. Celý
sál je bohatě vyzdoben květinovou
dekorací a na stolech hoří svíčky,“
provázel Večerník Pavel Makový.
Květinovou výzdobu sokolovny
během plesu pochopitelně zajišťuje
jeho žena. „Každý rok sál zdobím
jinak, vždycky přijdu na něco originálního a žádný rok to není stejné.
A co víc, před začátkem plesu přivítáme hosty v pekle a každá žena od
nás obdrží kytičku,“ dodává Martina
Maková. Při vstupu do společenského sálu olšanské sokolovny
návštěvníky tak trochu vystrašil

Prostějov/mm, mik - Budoucí
zdravotní sestřičky a bratři to
minulý pátek večer pořádně rozbalili v sále Společenského dobu.
Studenti dvou maturitních ročníků míří ke zkoušce dospělosti
a stužkovací ples byl pro ně jakýmsi rozjezdem. Prostě - nejdříve zábava, pak povinnost...
Pokud někdo čekáte zase nějaké
senzace radničního typu, pak vězte,
že za mafiány a agenty se převléklo
pouze šedesát studentů prostějovské
Střední zdravotnické školy, kteří
byli v absolutně totálně naplněném
Společenském domě pasování do
stavu maturantů. „První třída čtvrtého ročníku pojala svou prezentaci
ve stylu třicátých let v Chicagu, kde
vládl velký Al Capone, a druhá pak
přenesla diváky do dob nezničitelného agenta 007 Jamese Bonda,“
komentoval různé převleky převážně pánské části studentstva, Martin
Mokroš, zástupce ředitelky Střední
zdravotnické školy v Prostějově. Jak
tento hlavní organizátor plesu dodal,
propojilo se spolu zdánlivě nepropojitelné. „Znalci ovšem vědí, že
v obou tématech se vyskytují krásné

Vzhůru na ples! Pavel a Martina Makoví uspořádali v Olšanech u Prostějova už dvanáctý Květinový ples pohřebáků. 2x foto: Michal Kadlec

Prostějov/tok - Jako jedni z prvních uspořádali ples i čechovičtí
hasiči. V novodobé historii šlo už
o čtyřiadvacátý ročník. Přes deštivé počasí si do místní sokolovny našlo cestu na sto sedmdesát
hostů, což je po minulých hubenějších letech velmi slušné číslo.
Večerník byl jakožto mediální
partner pochopitelně u toho!
„Přes určité problémy s propagací
je asi polovina hostů z okolí, především samozřejmě z Prostějova,“
informoval Večerník, který byl
i jedním ze sponzorů tomboly, starosta Sboru dobrovolných hasičů
Josef Chromec.
A když už jsme u té tomboly, před
půlnocí si našlo cestu ke svým majitelům nejen množství drobných
dárků, ale především hlavní ceny
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i nápis Vítejte v pekle! „Peklo připomíná záhrobí, na což upozorňovala právě tato cedulka na dveřích,“
rozesmál se Pavel Makový.
Lidé se v sobotu v Olšanech
u Prostějova skutečně dobře bavili.
„Pokud nejedeme do Prostějova,
tak tady na vesnici toho kulturního

ženy, drahé obleky, doutníky, whisky a drsná atmosféra, včetně zbraní.
A to všechno maturanti ve svých vystoupeních předvedli, nebyla nouze
ani o žhavé taneční pózy,“ usmál se
Martin Mokroš.
Ples „zdravky“ ovšem navštívili
i známé celebrity. Chybět nemohl
například primátor města Miroslav Pišťák či zástupci managementu Středomoravské nemocniční v čele s ředitelem Tomášem
Uvízlem.
Hosté mohli vyhrát ceny v bohaté
tombole, zařádit si při tanci s kapelou
Novios. Kdo z návštěvníků chtěl, bavil se až do druhé hodiny ranní, kdo
ne, mohl vyrazit po prostějovských
podnicích, ale většina zůstala až do
samotného konce. „Plesem pro maturanty končí doba zábavy a her a začíná tvrdé období příprav na tu vlastní zkoušku z dospělosti. Přeji všem
studentům, aby maturitním úskalím
propluli všichni s elegancí výše zmíněného Jamese Bonda a krásných
bondgirls,“ vzkázal prostřednictvím
Večerníku Martin Mokroš, zástupce
ředitelky Střední zdravotnické školy
v Prostějově.

vyžití moc není. Takže tento ples
bereme s povděkem a líbí se nám
tady. Už jsem tu s přítelem potřetí
a atmosféra je perfektní. I když mě
tak trochu mrazí v zádech při pohledu na ty rakvičky u baru,“ svěřila se
Večerníku jedna z návštěvnic plesu
s květinou v ruce.

Fotoreportáž

- zájezd Čedoku v hodnotě pěti
tisíc korun, mikrovlnná trouba či
nová Škoda Fabia na víkend zdarma s plnou nádrží. „Máme tu třeba
i jablka od místních farmářů. Ona
vůbec organizace plesu není jednoduchá záležitost, pokaždé se ale
snažíme věnovat část výtěžku naší
mateřské škole a na drobné dárky
při propagačních akcích nás, hasičů,“ připomněl Chromec s tím, že
ve výjimečném roce záplav věnovali šest tisíc korun obci Troubky.
Na parketu se točily páry všech
věkových kategorií, kterým letos
poprvé hrála kapela No Problem. „Slyšel jsem je, hrají opravdu
dobře,“ pochválil ji zkušeně náměstek primátora Jiří Pospíšil, který
sám ve dvojici s Josefem Smutným
hráli v podsálí písničky na přání.
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A přece se točí! Párů na parketu čechovické sokolovny časem
přibývalo.
Foto: Tomáš Kaláb
„Za studentských let jsem býval
v jednom kole, teď už hraji na vybraných akcích jen tak pro radost,“
zavzpomínal výborný zpěvák a kytarista.

A když si tanečníci zašli na zvěřinové speciality, které zapili dobrým pivem či vínkem, bylo jasné,
že dobrá zábava se v Čechovicích
protáhla dlouho do noci...

jak
ja
ak ttrsali
rssalli ha
hasici
asicii v ččechovicích...
echhovicíchh...
3x foto: Tomáš Kaláb

Náměstek za mikrofonem. Písničky na Profíci. Předtančení obstarali Kamila s Jar- Letos poprvé. Skupina No Problem se na
přání k poslechu i tanci zahrál a zazpíval dou, kteří divákům předvedli několik stan- pódiu čechovické sokolovny objevila při
hasičském bále poprvé.
náměstek primátora Jiří Pospíšil s kolegou. dardních tanců.
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Dobrá nálada, zatím... Studenti čtvrtých ročníků Střední zdravotnické školy v Prostějově se na plese bavili přímo parádně. Udrží si
dobrou náladuu ažž ddoo maturity?
2x foto: Martin Mokroš
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V duchu myslivosti. Sokolovna ve Ptení se v sobotu převlékla do zeleného. Kromě větviček ze smrků a
borovic její výzdobě vévodily také dvě parádní kůže z divočáka a kančí hlava.
Foto: Martin Zaoral
Ptení/mls - Svíčková a guláš ze
srnčího, řízky a vepřo-knedlo-zelo
z divočáka. Tak to byla největší
lákadla mysliveckého plesu, který
se v sobotu konal ve Ptení. „Ples tu
konáme již po osmnácté. Nese se
v tradičním duchu, jde nám hlavně o to, aby se na něm lidi dobře
bavili,” vyjádřil se Josef Ruibar,

předseda pořádajícího Mysliveckého spolku Ptení-Kubina.
Hlavním tahákem akce byla i letos
myslivecká kuchyně. „Vše jsme uvařili dnes ve školní jídelně ve Přemyslovicích, takže je to čerstvé. Myslím,
že si gurmáni u nás přijdou na své,
příležitostí ochutnat zvěřinu není mnoho. Její zpracování totiž podléhá přísné

kontrole,” poznamenal Ruibar. Kromě
talířků, zvěřina vévodila i tombole,
lidé si domů mohli odnést i jednoho
z celkem tří kanců. Kromě nich mohli vyhrát i bažanty či zajíce. K tanci
a poslechu přítomným hrála skupina
E.S.O., jejíž klávesista Radek Špicera
pochází přímo ze Ptení. Na kytaru jej
pak doprovodil Jiří Šolc také ze Ptení.

Není-li v zimě sněhu
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„Děkujeme za hojnou účast,“ vzkazuje P. Makový
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Slavnostní chvíle. Také letos manželé Martina a Pavel Makoví přivítali účastníky Květinového plesu v „pekle“
olšanské sokolovny. Už podvanácté v řadě.
Prostějov/pr - Nemyslet pouze na
smutné věci související s profesí, ale
prostě se hodit do gala a uspořádat
zábavnou atraktivní akci pro širokou veřejnost. To je krédo prostějovského „pohřebáka“ Pavla Makového a jeho ženy Martiny. Jejich
společný, v pořadí už dvanáctý Květinový ples v Olšanech u Prostějova
se i letos vydařil parádně!
Tradiční, již Xll. ročník Květinového
plesu v Olšanech u Prostějova pořádaný
TJ Sokol Olšany u Prostějova a firmou
Pavel Makový - Pohřební služba, Droz-

www.vecernikpv.cz

dovice 79, Prostějov a Květinovou síní Martinou skutečně sokolovnu vyzdobili
- Martina Maková, Kravařova 13, Pro- samými květinami a uspořádali první
NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚH
stějov moderoval Marek Zahradníček.
Květinový ples. Myslel jsem, že šlo
ZASEDNI K NAŠEMU WEB
„Historie tohoto plesu se začala psát před o nárazovou akci, ale ples měl tak velký
dvanácti lety, kdy v Olšanech dokázali za ohlas, že jsme se další rok rozhodli ho
pomoci evropských peněz rekonstruovat zopakovat. A pak znovu, znovu a zase,“
sokolovnu a místní starosta nás oslovil popsal Večerníku historii a vznik dnes už
s tím, že by chtěl tady uspořádat nějakou tradičního Květinového plesu v Olšanevšední extravagantní společenskou nech u Prostějova.
akci. Prvotním nápadem bylo, abychom A i ten letošní ročník se vydařil na jeduspořádali ples, na němž by byl sál vy- ničku. „Chtěli bychom všem návštěvníNení-li
vvzkázimě sněhu
zdoben květinami. Já jsem tenkrát při- kům poděkovat
za hojnou účast,“
kývl, aniž bych popravdě řečeno věděl, zasedni
zali společně na závěr Pavelk
a Martina
našemu webu
do čeho jdu. Nakonec jsme s manželkou Makoví.

Ze života města
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Rondel na Přikrylově náměstí Stoletá radnice v Bruselu
Prostějov míří do Evropy

bude UŽ DO LETNÍCH PRÁZDNIN!

Další rondel, a doufejme, že vydařenější
než v Krasické ulici (informovali jsme
v minulém vydání - pozn.red.), je v plánu
na Přikrylově náměstí. Jak Večerník
v průběhu posledních měsíců loňského
roku předeslal, právě kruhové křižovatce
ulic Kostelecká, Blahoslavova a Vápenice
dalo město přednost před podobným
řešením na Poděbradově náměstí. A pozor, po „kružnici“ u zámku budeme jezdit už
o letních prázdninách!
Prostějov/mik
„Právě jsme vyčlenili finanční
prostředky na zpracování projektové dokumentace na stavbu
kruhové křižovatky na Přikrylově náměstí. Finančně se budeme na této investici podílet
s Olomouckým krajem,“ uvedl
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Příprava samotné výstavby nebude nijak zdlouhavá, počítá se
totiž doslova s rekordně krátkou
realizací. „Hodláme postupovat

naprosto stejně, jako v případě
rondelu u motorestu U Rodenů
v Dolní ulici nebo při zrychlené rekonstrukci křižovatky
v Olomoucké ulici. Úkoly jsou
rozděleny tak, že město Prostějov zpracuje kompletní projekt
a zaplatí zhruba čtyři miliony
korun za rekonstrukci chodníků, travnatých ploch a výstavbu části cyklostezky z křižovatky směrem do Kostelecké
ulice. Olomoucký kraj pak má
v rozpočtu na tento rok pět milionů korun na realizaci silniční

komunikace rondelu na Přikrylově náměstí,“ popsal náměstek primátora Statutárního
města Prostějov pro stavební
investice Zdeněk Fišer.
A důležitý vzkaz pro všechny motoristy! Na „kruháč“
u prostějovského zámku nebudeme čekat dlouho. „Stavět
se začne před prázdninami
a rondel bude hotov během července tohoto roku,“ potvrdila
Alena Rašková, první náměstkyně primátora zodpovědná za
dopravu v Prostějově.

TAK TO JE FOFR!

NOVINY NADÁLE

Blíží se konec. Už jen posledních pár měsíců se bude u prostějovského zámku jezdit podle současných dopravních pořádků.
V červenci tady bude už rondel.
Foto: archiv Večerníku
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ZA 15 KORUN?
nalistujte stranu 12

Radní pod palbou

„Svoji výřečnost uplatním i v nové radě,“
ujišťuje Josef AUGUSTIN (KSČM)
Prostějov - Už třetí měsíc pracuje v novém složení, i se zástupci KSČM, Rada
Statutárního města Prostějova. Stejně tak
i Josef Augustin (na snímku), který se do tohoto orgánu města dostal ze druhého místa
kandidátky prostějovských komunistů. Jak on
sám Večerníku potvrzuje, nikdo nemůže očekávat, že po pětadvaceti letech v opozici přestane svoji pověstnou výřečnost uplatňovat
i jako člen radniční koalice. Co dále v exkluzivním interview seriálu, který právě dnes píše
poslední díl, na sebe prozradil?
Michal Kadlec
Jak si zvykáte na novou roli ve „vládnoucí“ koalici?
Přece jen jste dosud více známý svou výřečností jako
opoziční zastupitel...
„Účast KSČM ve ´vládnoucí koalici´ města je pro mě nová
zkušenost, neboť naše strana byla pětadvacet let v opozici. Za
tuto dobu mám ale bohaté zkušenosti a znalosti z komunální
politiky, přehled o tom, co občané a město samo potřebuje
pro svůj další úspěšný rozvoj. Rovněž moje znalosti z oblasti
fungování samosprávy a státní správy mi při rozhodování
v radě města pomáhají. Celých pětadvacet let jsem navíc
aktivně pracoval v různých komisích, které mají, například
v otázce rozdělování veřejné finanční podpory, funkci poradního orgánu rady. Svůj přehled o našem městě a svou
výřečnost tedy jistě uplatním. Jistě totiž nepředpokládáte, že
na jednáních zastupitelstva budu sedět a mlčet. (úsměv) Moje
vystoupení budou sice koaliční, což mi ovšem nebrání vést
věcnou a korektní diskusi s opozicí.“
Jaká se z vašeho pohledu vyvíjí dosavadní spolupráce
s koaličními partnery z ČSSD a PéVéčka?
„Spolupráce v městské radě s koaličními zastupiteli nad
konkrétními písemnými materiály a projekty pro město je
od prvopočátku seriózní i věcná. Na čtyřech jednáních rady
jsme již stihli přijmout mnohá závažná rozhodnutí a návrhy
například k rozpočtu města na rok 2015, majetkoprávním
záležitostem, revitalizaci městských sídlišť, dopravním
projektům, a v neposlední řadě i směrem k řízení magistrátu.
V koalici má KSČM, bez ohledu na počet mandátů, rovnoprávné postavení.“
Jsou v něm nějaké investiční položky, které byste vy
osobně navýšil?
„Město může hospodařit pouze s takovými finančními
prostředky, které jsou pro letošní rok k dispozici. Osobně
bych měl tajné přání, aby rozpočet mohl být bohatší například
o dvě stě milionů korun. (úsměv) Pokud by tomu tak bylo, tak
bych navýšil finanční prostředky například u rekonstrukce
městských domů, dokončení rekonstrukce zámku, realizace
nového parku za novou nemocnicí, revitalizace Kolářových

prezentace města v zahraničí,“
je za všechny radní přesvědčen
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Při akci, která se v Bruselu
uskuteční ve dnech 25. a 26. února,
bude vystaveno celkem dvacet panelů formátu A2 s fotografiemi prostějovské radnice
a oslav 100. výročí její dostavby.
Jeden zvláštní panel formátu A3
bude určen průvodnímu slovu
k výstavě v českém a anglickém
jazyce.

Prostějov/mls - I v nadcházejícím roce bude pokračovat
obnova prostějovských sídlišť.
V roce 2015 bude pokračovat
další etapa regenerace Sídliště
Svobody a budou zahájeny projekty v Šárce a lokalitě Brněnská, Tylova a Okružní v prostoru od ulic Libušinky po Tetín.
„Při přípravě projektu opravy sídliště Brněnská, Tylova a Okružní
jsme akceptovali připomínky zdejších obyvatel k úpravě vnitrobloku
vznesené v průběhu veřejných
projednávání. Doplněný projekt
počítá s navýšením počtu parkovacích míst, řeší využití zahrady
bývalého objektu mateřské školy,

rozmístění sportovních ploch,
zpřístupnění sportovního areálu
v blízkosti základní školy a také
sběrných míst na tříděný odpad,“
vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
V průběhu veřejných projednání
měli obyvatelé spíše drobné připomínky k navrhovanému řešení.
„Zásadní nesouhlas vyjadřovali
pouze se zprůjezdněním ulic Tetín
a Libušinka. To však není součástí
zpracovávaného projektu,“ podotkl Fišer. Realizace této etapy
regenerace sídliště od ulice Tetín
po Okružní ulici je plánována na
rok 2016.

Letos se dočkají oprav tři sídliště

NOVý Vecerník
za starou cenu!
ˇ

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

Prostějov/mik - Prostějovští radní se rozhodli uspořádat v Bruselu výstavu s tématikou představení našeho města a zejména
100 let radnice. Od akce si slibují
možnost jedinečné prezentace
Prostějova v Evropě.
„Pro účely výstavy budou využity
prostory sdružení OK4EU, jehož
je město Prostějov členem a s jehož spoluprací bude výstava
uspořádána.
Právě skončené
oslavy 100 let prostějovské radnice jsou velmi vhodným tématem

sadů včetně rozšíření parku,
výstavby plaveckého bazénu
a koupaliště Za Kosteleckou
teleckou
ulicí, dokončení výstavby
vby cyklostezek a jejich propojení,
ení, rekonstrukce komunikací a chodníků.
Poté bych při poskytnutí
nutí státních
dotací více podpořil další
ší výstavbu sociálních bytů a tak bych mohl pokračovat. Jistě bych
nezapomněl na
u
lou verzi rozhovor
navýšení finanční Ce jdete už teď na
na
částky na veřejz
www.vecernikpv.c
nou finanční podFoto: archív Večerníku
poru o několik
milionů a na oblast cestovního ruchu. Také komisím rady města bych přidal
peníze, které jsou rozdělovány v oblasti školství, sportu,
životního prostředí, kultury, pro bezpečnost a prevenci
kriminality a na památkovou péči. Z uvedeného je zřejmé,
že splnění tajného přání by bylo jednoznačně ve prospěch
občanů a zvelebení města.“
Posledních deset let jste kritizoval laxnost při vyjednávání magistrátu ohledně výkupu pozemků
potřebných k propojení Anglické ulice s jižním kvadrantem.
Teď už je tato investiční akce v plném proudu, takže konec
kritiky?
„Máte pravdu, že jsem v posledních deseti letech kritizoval pomalý postup města nejen při výkupu pozemků,
ale též při přípravě realizace propojení Anglické ulice
s jižním kvadrantem. V prosinci loňského roku byla dána do
provozu první etapa, a to kruhový objezd na Krasické ulici.
V tomto roce bude dokončena druhá etapa, a to výstavba
druhého rondelu u sběrného dvora a propojení s Anglickou
ulicí. Pečlivě budu sledovat z pozice radního dokončení této
velmi potřebné dopravní investiční akce. Za kvalitu vítězného
projektu a spokojenost řidičů s dokončením jižního kvadrantu
nese plnou odpovědnost realizátor díla.“
Po komunálních volbách jsme zaznamenali hodně tvrdé kritiky na samotnou účast Komunistické strany
Čech a Moravy v radniční koalici. Ještě jsme se vás ale nezeptali, co na to říkají vaši voliči?
„K účasti naší strany v radniční koalici se napsalo v tisku mnoho zavádějících údajů, polopravd a neobjektivních informací.
Zastupitelé za KSČM jsou v zastupitelstvu již pětadvacet
let, a to díky voličům, kteří dávali a dali naším kandidátům
důvěru, neboť je za nimi dlouhodobě vidět výsledky konkrétní práce pro občany a své město. Všichni si této důvěry
vážíme. Nejen členové strany, ale též mnoho sympatizantů
z řad občanů nám vyjadřuje podporu, což nás motivuje
k další aktivní a odpovědné práci nejen v zastupitelstvu, ale též
v radě města. Naši voliči považují účast zastupitelů za KSČM
v radě města za pozitivní.“

SPOR s GALVOU o pozemky skončil
Parcely v průmyslové zóně teď koupí Mubea

Prostějov/mik - Patálie a dohady okolo pozemků v průmyslové zóně, které před časem od
města koupila společnost Galva, konečně pominuly. Začátkem loňského roku tuto firmu
magistrát dokonce zažaloval
pro nesplnění podmínek prodeje parcely. Galva totiž v průmyslové zóně nepostavila svoji
provozovnu, jak slibovala.
„Do konce loňského roku byly
na katastru nemovitostí vyma-

INZERCE

zány všechny zástavy, které
blokovaly nakládání s pozemky
po neuskutečněném projektu
firmy Galva v průmyslové zóně.
Chci poděkovat vedení této společnosti za vstřícné a korektní
jednání, byť byla složitá a v některých okamžicích se zadrhla,
nakonec jsme našli řešení přijatelné pro obě strany,“ uvedl Jiří
Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Podle jeho slov teď již nic nebrání

tomu, aby předmětné pozemky
mohlo město prodat společnosti Mubea v souvislosti s jejím
projektem na výstavbu nového
výrobního areálu, který přinese
Prostějovu stovky nových pracovních míst. „Věřím, že podobným
způsobem skončí další zbytečné
spory se subjekty, které podle stanovených smluvních podmínek
nesplnily realizaci staveb v termínu na pozemcích, které jim město
prodalo,“ dodal Pospíšil.

Společnost
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SVATEBNÍ DEN V REŽII PROFESIONÁLŮ
Prostějov/peh - Nejen nastávající
nevěsty a ženichové mohli v sobotu odpoledne načerpat inspiraci
pro svůj „Velký den“ ve smržické
Restauraci „U hřiště“, kde se konal
už čtvrtý ročník Svatebního dne.
Nabídka elegantních svatebních
šatů byla bohatá, stejně jako ochutnávka sladkých i slaných laskomin
a návštěvníci nevěděli kam dřív
s očima. Chybět u toho samozřejmě nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, hlavní mediální partner
akce.

Profesionálové
na slovo vzatí
Svatební den si většina nastávajících svatebčanů plánuje prožít jen
jednou v životě, proto není radno
podcenit detaily jako výběr vhodné
svatební květiny, chutného dortu či
přesně padnoucích snubních prstýnků. S tím vším letos už počtvrté
pomáhá budoucím novomanželům
majitelka Restaurace U hřiště Alena
Coufalová: „Tuto akci pořádáme již
čtvrtým rokem jako inspiraci nejen
pro nastávající svatebčany, kteří jen
málokdy mají příležitost setkat se
na jednom místě s tolika profesionály v oblasti realizace svatebního
dne. Konkrétně jsou tu zástupci
olomouckých svatebních salonů
L'Amour a Ariana, kteří modelkám
propůjčili jak šaty svatební, tak společenské, majitelka Zahradnického
centra Marciánová nejenže vytvořila nádhernou, originální svatební
kytici pro každou modelku, navíc
vyzdobila celou tuto místnost. Vlasové stylistky, kosmetičky a nehtařky z prostějovského Hair studia In
se postaraly o účesy a líčení všech
modelek a všem zájemcům poskytly poradenství ohledně mejkapu
a úpravy vlasů. Kolekci snubních
prstenů přijeli představit zástupci
Zlatnictví Josef Kaláb a cukrářskými
skvosty, vhodnými nejen pro svatební hostinu se pochlubili cukrářství

Kdo koupí,
neprohloupí...

Marcela a paní Koudelková a Štveráková. Nastávající novomanželé
se tu mohou inspirovat i nabídkou
svatebních fotografů a svatebních
oznámení,“ přiblížila Večerníku
Alena Coufalová a dodala: „Naše
Restaurace U hřiště se letos chlubí
pěti druhy svatebních tabulí v různě
barevných variacích a nabízí hned
několik verzí svatebních menu.
Jsme schopni pro novomanžele
a jejich rodinné příslušníky zajistit
jak prostory pro svatební hostinu,
tak i ubytování, zdobení automobilu na svatbu a podobně. Letos jsme
tu měli osmnáct svateb, pro letošek
je to šestnáct, takže rozhodně máme
z čeho čerpat,“ usmívá se majitelka
Restaurace U hřiště.

Nevěsta - čekatelka
Velkolepá sobotní přehlídka svatebních šatů, účesů a všeobecných
tipů nejen na svatební hostinu, jistě
poskytla inspiraci nejedné nevěstě,
protože co si budeme povídat, je to
všechno hlavně právě o té krásce
v bílém. A co tedy konkrétně je
pro letošek trendy ve svatebním?
„V líčení i letos 'frčí' lehce paste-

Plno krásy. V sobotu se to ve Smržicích nevěstami jen hemžilo.
Foto: Juraj Šefčík
lové tóny s kouřovým efektem a
celkově takzvaný romantic look.
V našem salonu klademe důraz na
přání nevěsty, protože každá je jedinečný originál. Se zákaznicí probereme, jestli jsou ten či onen účes
nebo líčení vhodné, popřípadě doporučíme, co by se té které nevěstě
hodilo tak, aby ten jejich ´Velký
den´ byl ten NEJ,“ říká majitelka
Hair studia In Hana Puklová.
Trendy ve světě květin představila
přítomným majitelka Zahradnic-

kého centra Marciánová. „Každá
svatba je pochopitelně jiná, každá je
jedinečná, proto se snažíme i květinové dekorace sladit dle přání novomanželů,“ nechala se slyšet Anna
Marciánová.
V doprovodu své nastávající
tchýně se přišla inspirovat i slečna Jitka: „Svatební oznámení už
máme vybrané, teď zbývá jen ten
zbytek,“ smála se nastávající nevěsta. Aby ten „Velký den“ pro
svatebčany klapl na sto procent,

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž
3x foto: Petra Hežová

Krása a elegance. Návštěvníci si mohli prohléd- Zlatý hřeb dne. Přehlídka svatebních šatů
nout kolekci svatebních šatů, společenských účesů nadchla nejednu z přítomných dam a slečen v
sále.
i květinových dekorací.

pracuje i paní Alena Coufalová
většinou spolu s nevěstami už
dlouho dopředu: „Obyčejně proběhne několik schůzek s novomanželi, kdy se řeší vše od barvy tabule po vhodné načasování focení.
Prostě tak, aby bylo vše perfektní!“

Národní dům hostil
jubilejní Galavečer
českého turfu
Prostějov/tok - O sobotním večeru se v Národním domě sešli všichni ti, pro které jsou koně koníčkem. Občanské sdružení Dostihy
Slušovice zde posedmé uspořádalo galavečer, letos jubilejní. Byly
na něm vyhodnoceny všechny záležitosti kolem dostihového sportu. Do krásného secesního prostředí se už tradičně sjeli jezdci, trenéři a majitelé nejlepších koní.
„Na galavečeru jsou vyhlašováni nejlepší koně podle jednotlivých
distancí, od sprintera přes mílaře po vytrvalce, a samozřejmě dvě hlavní kategorie, Kůň českého chovu a Kůň roku,“ přidal organizátor akce
a předseda sdružení Zdeněk Karlach, který zároveň řídí slušovické závodiště.
Podle jeho sdělení se do Prostějova sjelo na tři sta padesát osobností,
které v dostihovém sportu něco znamenají. „Koněm českého chovu
se stal Aztek, jehož majitelem je prezident Jockey Clubu Jiří Charvát,
a Koněm roku opět Orphee des Blins, vítězka posledních tří ročníků
Velké pardubické,“ odtajnil hlavní vítěze galavečera Karlach.

Svatební den počtvrté
Restaurace U hřiště v nedalekých
Smržicích v sobotu odpoledne už
počtvrté otevřela dveře nastávajícím novomanželům i všem těm,
kteří mají zájem o současné svatební trendy. Na své si přišly nejen
dámy, ale i přítomní pánové, kteří
ocenili ochutnávku vín. „Byla jsem
se tu podívat už před třemi lety a
zajímalo mě, co je ve svatebních
trendech nového,“ přiznala paní
Vodáková, kterou zaujaly především vkusně zdobené svatební
tabule.
Na programu sobotního Svatebního dne byly nejen očekávané
módní přehlídky šatů svatebních
i společenských, o příjemné zpestření se svými vystoupeními postaraly i
děti z Dětského domova v Plumlově,
kterým putoval výtěžek z dobrovolného vstupného na akci.

Vyhlášeno. Na Galavečeru českého turfu se účastníci po vyhlášení
výsledků občerstvili, než vyrazili na taneční parket. Foto: Tomáš Kaláb

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

STAŇTE SE VĚRNÝM PŘEDPLATITELEM PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
A ZAJISTĚTE SI V ROCE 2015 NIŽŠÍ CENU NEŽ VŠECH NA PRODEJNÍCH
DEJNÍCH
C
MÍSTECH! JEN U NÁS!!!

Zase o fous lepší. Jsme nejčtenější
.
a
ž příští

U

...ještě

Zajistěte si
nejnižší cenu…
n
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pro vás PO TŘECH LETECH připravuje již IV. DÍL obrození, který navazuje

+

na projekty „V

NOVÉM“, „JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“ a „JEŠTĚ VĚTŠÍ“

... v jeho rámci posilujeme pozici jedničky na mediálním trhu v regionu,
a chystáme pro vás opět VYLEPŠENOU VERZI
našeho
titulu
ZI na
ašeh
ho titu
ulu

NAŠÍM LETOŠNÍM DÁRKEM je seriál ....

ještě větší formát
více čísel se stranami navíc
nové rubriky
vylepšená grafika s moderním designem
přehlednější členění jednotlivých odvětví
více exkluzivních rozhovorů
témata z vaší kuchyně
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... A TO VŠE V CELOBAREVNÉ VERZI OD PRVNÍ DO POSLEDNÍ STRÁNKY!!!

PŘEDPLATNÉ 2X JINAK

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

+

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

aneb KAŽDÝ SI VYBERTE SVOJI MOŽNOST...


...ještě

• novinový balíček 850 Kč (celoroční předplatné Večerníku + výběr inzerce
ZDARMA + poukaz na stříhání a foukání do Studia Jiří Malý + prezentace na webu
www.vecernikpv.cz + lístek na sportovní utkání a další výhody během celého roku)
• celoroční předplatné Večerníku 780 Kč (pouze noviny do schránky)

Neváhejte a objednávejte. Akce platí do konce února 2015!!

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

?

Pište, volejte na tel. č. 582 333 433, 608 960 042 nebo se stavte osobně v redakci
Večerníku na Olomoucké třídě 10 a zadejte si předplatné...

UŽ PŘÍŠTĚ: PŘEKVAPENÍ PRO NAŠE VĚRNÉ ABONENTY A STÁVAJÍCÍ PŘEDPLATITELE!

?

Zpravodajství
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Exkluzivní rozhovor s prvním náměstkem Olomouckého kraje a prostějovským radním

ALOIS MAČÁK: „ROZPOČET KRAJE BYL SCHVÁLEN JEDNOHLASNĚ!“

Olomouc, Prostějov - První náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady Statutárního města
Prostějova Alois Mačák (na snímku), působí ve veřejném
životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Zkušený politik je
od roku 1994 členem Zastupitelstva města Prostějova
za ČSSD. Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do
Zastupitelstva Olomouckého kraje, o čtyři roky se pak
stal náměstkem hejtmana pro oblast dopravy, přičemž
tuto funkci zastává doposud. Po dalších volbách v roce
2012 se stal prvním náměstkem krajského hejtmana a
de afcto druhým mužem Olomouckého kraje. Vzhledem
k tomu, že se nacházíme v polovině současného funkčního období, požádal jej Večerník o zodpovězení několika otázek týkajících se plnění „Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje“ a dopravní problematiky.
Zde jsou reakce vicehejtmana...
Petr Kozák
Jste v poločase volebního
období, můžete stručně
zhodnotit plnění „Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro roky 2012 -2016“?
„Jsem rád, že mohu konstatovat,
že průběžně toto programové prohlášení plníme. Jsou v něm stano-

veny priority, které odráží skutečné potřeby občanů Olomouckého
kraje. Z prostorových důvodů vás
však odkážu na webové stránky
kraje www.kr-olomoucky.cz, kde
je detailně plnění tohoto významného dokumentu za všechny
oblasti včetně dopravy postupně
zpracováváno. Uvedu alespoň
jeden konkrétní argument, který

hovoří, že pokračujeme správně
a zodpovědně. Rozpočet kraje na
rok 2015 byl schválen jednohlasně, když pro něj zvedlo ruku všech
jednapadesát přítomných zastupitelů. V České republice je to něco
naprosto
výjimečného!“
p
Jak tedy hodnotíte plnění
programového prohlášení
v oblasti dopravy, za kterou máte
osobní odpovědnost?
„Doprava je oblast, která bezesporu
souvisí téměř se vším a její kvalitní
fungování je základním předpokladem zajištění prosperity kraje. Daří
se nám jako jednomu z mála krajů
udržet rozsah dopravní obslužnosti,
ať již autobusové nebo drážní. Dopravní obslužnost je naše priorita,
na kterou vynakládáme každý rok
zhruba jednu miliardu korun. Dále
rozvíjíme integrovaný dopravní
systém a jsme v současnosti na třetím místě ze všech čtrnácti krajů.
Nejedná se jen o mobilitu pracovní
síly, ale o každodenní potřeby našich
občanů. Zásadní pozornost věnujeme také obnově a údržbě silniční infrastruktury, do které jsme postupně
investovali přes šest miliard korun.
Na jedné straně je to poměrně vysoká částka peněz, na tyto užitečné

investice bychom však potřebovali
ještě více. Na průběžné plnění dalších závazků si dovolím odkázat na
výše
ý uvedené webové stránky.“
V jakém stavu převáděl v
roce 2001 stát na kraj silnice II. a III. třídy včetně mostů?
„Bohužel, stát tuto infrastrukturu převáděl ve velmi špatném
technickém stavu. Jednorázově
bychom potřebovali zhruba pětadvacet miliard korun, aby silniční
infrastruktura měla standard jedenadvacátého století. V současnosti je v majetku kraje přes tři
tisíce kilometrů silnic a 1109 mostů, což představuje šestaosmdesát
procent všech silnic a dvaasedmdesát procent mostů nacházejících
se na katastrálním území kraje.“
Jaké finanční prostředky
plánuje Olomoucký kraj
investovat na své silnice druhé a
třetí třídy včetně mostů během
letošního roku?
„Do obnovy této infrastruktury
plánujeme investovat zhruba jednu miliardu korun! K tomu využijeme jak finanční prostředky
z rozpočtu kraje, tak i z Regionálního operačního programu a Státního fondu dopravní infrastruk-

tury. Opět zdůrazním, že kvalitní
dopravní infrastruktura je základem prosperity kraje. Proto také
dlouhodobě vytváříme tlak především na ministerstvo dopravy,
Správu železniční dopravní cesty
nebo Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Život nám však komplikuje
skutečnost, že za šest roků máme
již desátého ministra dopravy a za
rok dokonce pátého generálního
ředitele Ředitelství silnic a dálnic
České republiky...“
Které investiční akce realizoval za poslední roky Olomoucký kraj přímo v Prostějově a
které hodlá realizovat během
nadcházejících dvanácti měsíců?
„Tak bude to například okružní
křižovatka na Petrském náměstí, okružní křižovatka U Rodenů,
rekonstrukce ulic Dolní či Olomoucká. V příštím roce je k realizaci
připravena a dohodnuta například
přestavba okružní křižovatky na
Přikrylově náměstí nebo výstavba
parkoviště uvnitř areálu nemocnice
s kapacitou přes stovku míst. Některé investiční akce jsou v součinnosti
se Statutárním městem Prostějov
včetně financování. Jsem moc rád,
že spolupráce Olomouckého kraje s

„ZPROPADENÝ“ komín, Šéfka odboru IT dlouho nevydržela, už
ne a ne spadnout...
Památkáři trvají na jeho opravě!
Prostějov/mik - Už je to třicet měsíců, co požár poničil dvůr bývalé
židovské palírny ve Školní ulici včetně starodávného komínu. Ten
zůstal v havarijním stavu a město by ho nejraději nechalo zbourat.
Jenomže komín je památkou, a tak se do zříceniny budou muset investovat zřejmě až stovky tisíc korun!
„Na základě statického posudku bylo zjištěno, že rekonstrukce komínu je
velmi problematická. Musel by se kompletně rozebrat a podle předlohy
doslova cihlu po cihle postavit znovu. Jednalo by se o technicky a finančně
velmi náročnou akci. Demolice desítky let nepoužívané stavby však není
možná, protože památkáři trvají na tom, že se jedná o památkově chráněný
objekt,“ popsal současnou situaci prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Radní tak budou nyní muset sáhnout do městské kasy pro dvacet tisíc
korun na projektovou dokumentaci na statické zajištění polozříceného
komínu. „Předpokládám, že kolem komínu bude postavena podpěrná
konstrukce, ovšem konkrétní technické řešení navrhnou projektanti. Problém je v tom, že komín je postaven z atypických malých cihel, které se
už desítky let nevyrábějí. Tím se rekonstrukce určitě prodraží, protože budeme muset nechat vyrobit cihly na zakázku,“ přidal náměstek primátora
Zdeněk Fišer.
Nezbývá než zapochybovat o tom, zda další problematické rozhodnutí
památkářů pouze nevybírá z městské pokladny zbytečné peníze. Na to má
ale každý z nás zřejmě jiný názor...

PO PŮL ROCE DALA VÝPOVĚĎ!

Prostějov/mik - Když se uprostřed července loňského roku
ujala funkce vedoucí odboru informačních technologií prostějovského magistrátu, radní si od
jejího nástupu slibovali hodně.
Jenomže Vladimíra Kresanová
nevydržela v křesle šéfky odboru ani půl roku!
„Podle všech kritérií jde o nesmírně schopnou odbornici, která
má za sebou práci ve státní správě, stejně jako vedení rozsáhlého
týmu. Ve Fakultní nemocnici
v Brně pracovala ve funkci náměstka pro IT a vedla tým šedesáti
lidí,“ uvedl v červenci loňského
roku tehdejší první náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil, když novinářům
zdůvodňoval vítězství Kresanové
ve výběrovém řízení. Jenomže tato
žena, u které si radní pochvalovali

Vladimíra Kresanová.
Foto: Michal Kadlec
její zkušenosti, vypálila takříkajíc
všem rybník, když k poslednímu
prosinci loňského roku podala
výpověď! „Vladimíra Kresanová
rozvázala pracovní poměr k městu Prostějovu ve zkušební lhůtě
bez udání důvodu,“
du, informovala
inf

ˇ
NOVý Vecerník
za starou cenu!
CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

NOVINY NADÁLE

oficiálně Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu statutárního
města Prostějova.
Večerník se snažil získat více
informací a oslovil přímo prostějovského primátora. „Pokud vím,
paní Kresanová odešla z funkce
kvůli osobním důvodům, které
musí řešit doma v Praze a kam se
vrací. Nezbývá nám nic jiného,
než to respektovat,“ řekl exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák.
„Provizorně jsme pověřeným
vedoucím odboru informačních
technologií jmenovali Milana Tatarkoviče a zároveň jsme vypsali
nové výběrové řízení na obsazení
této funkce,“ dodal první muž radnice.
Večerník se pokusil kontaktovat
i samotnou Vladimíru Kresanovou, ovšem o uplynulém víkendu
jsme úspěšní nebyli.
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Z A 15 KORUN?

vedením našeho města, nejen v dopravní problematice, je dlouhodobě
na velmi dobré úrovni. Daří se také
zajišťovat finanční prostředky na
cyklistické stezky nebo bezpečnostní prvky například přechody pro
chodce. Je více než potěšitelné, že
naše město na rozdíl od jiných měst
vzkvétá, je dlouhodobě ve výborné
ekonomické kondici a bez koruny
dluhu.“
Co hodláte v budoucnu
prosadit pro Statutární
město Prostějov s ohledem na
vaše současné funkce?
„Každý, kdo je v určité funkci, by
měl pro své město udělat maximum. (úsměv) I nadále se budu
zejména věnovat oblasti dopravy a
prosazování různých investičních
akcí. Chci například, v rámci možností, pomoci realizaci ´Přeložky
silnice II/366 Prostějov-sever´, která
je známá mezi veřejností spíše jako
takzvaný severní obchvat. Význam
a potřebnost této investiční akce si
náležitě uvědomujeme, proto již
v roce 2007 byla příprava stavby
schválena v orgánech kraje. Tento
tříkilometrový obchvat má vést od
kruhového objezdu v Olomoucké
ulici na výpadovku na Kostelec na

Foto: archiv Večerníku
Hané. Hlavním důvodem přeložení
silnice za zhruba čtyři sta milionů
korun je odklonění tranzitní dopravy z centra města. Problémem pro
samotnou realizaci jsou mimo jiné
i výkupy pozemků. Věřím, že
v tomto roce se konečně změní příslušná legislativa a výkupy nemovitostí pro dopravní stavby budou.
A já osobně budu v orgánech kraje
navrhovat vyvlastnění pozemků,
které se týkají severního obchvatu.“

Spor o kácení na náměstí pokračuje

Habry mají ustoupit kluzišti!
Prostějov/mik - Velký poprask
vzbudilo u veřejnosti v listopadu loňského roku rozhodnutí
radních pokácet na náměstí
T. G. Masaryka pět letitých listnáčů a navíc zbavit centrum města
všech jehličnatých stromů. Do
protestu se pustili hlavně ochránci přírody, kteří vyvolali správní
řízení. Večerník pochopitelně zajímalo, jak vše dopadlo...
Řízení se zástupci dvou organizací
ochránců přírody s úředníky odboru
životního prostředí prostějovského
magistrátu proběhlo ve druhé polovině prosince loňského roku přímo
na náměstí. „Jednoznačně jsme se
shodli na pokácení dvou líp u Zlaté brány, které jsou nenávratným
způsobem nemocné a suché. Spor
je naopak veden o dva velké habry
před muzeem a hlavně o červený
buk u morového sloupu. O kácení
habrů nechtějí ochránci přírody ani
slyšet a v případě buku byl napaden
posudek dendrologa. Ten totiž nařídil strom okamžitě pokácet, neboť
je napaden houbovitou chorobou,“
informovala Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovského
primátora, která je zodpovědná za
životní prostředí v Prostějově. „Dohodli jsme se, že bude zpracován
oponentní posudek, zda je kmen
buku houbami poškozen tak, že by

Vydrží ještě? Ochránci přírody
nechtějí kácet okrasný červený
buk na náměstí. Ten je však napaden houbovitou chorobou…
Foto: Michal Kadlec
strom nemohl ještě pár let vydržet.
Uvidíme, definitivní rozhodnutí musí padnout do konce února.
V březnu totiž končí období vegetačního klidu,“ přidala Hemerková.
Problémem pro magistrát může být
skutečnost, když si ochránci přírody
vybojují zachování dvou vysokých
habrů mezi muzeem a bývalou prodejnou Humanic. „Na tomto místě
plánujeme vybudování kluziště.
Pokud by tady měly habry zůstat,
z kluziště by sešlo. Jednoduše by se
tam nevlezlo...,“ připustila a pokrčila
rameny náměstkyně.

MANŽELÉ FRŇKOVI
Z
PROSTĚJOVA
SE
V
SOBOTU
OPĚT
VZALI
„Jestli se vůbec zlaté svatby dožijeme,“ smála se ještě dva dny předtím paní Jana
„Zdeněk mě ´sbalil´ na to,
že mi opraví tranzistorák.
Dodnes to rádio není spravené
a padesát let už leží ve sklepě!“

Jana Frňková prozradila, jak vztah
s dlouholetým partnerem začal...

Prostějov/mik
ěj / i - Jsou spolu neuvěřitelných padesát let! Manželé Jana a Zdeněk Frňkovi
z Prostějova si uplynulou sobotu
dopoledne v obřadní síni prostějovské radnice řekli už podruhé
v životě ono kouzelné slůvko
ANO. Rodačka z Vyškova a její
manžel původem z Rousínova se
dožili zlaté svatby v plné svěžesti.
V Prostějově žijí už čtyři desítky
let a Večerník se při exkluzivní
návštěvě jejich domácnosti snažil dozvědět recept na to, jak je
vůbec možné vydržet s jediným
partnerem půl století…
S květinami a lahví šampaňského
přijal Večerník pozvání od Jany
Frňkové ke krátkému rozhovoru.
Ve čtvrtek, tedy dva dny před zlatou svatbou, se upřímně svěřila se
s tím, jak se s manželem Zdeňkem
poznali, na co ji „sbalil“ a většinou
se smíchem na rtech prozrazovala
klady i neřesti svého protějšku. To
naopak Zdeněk Frňka byl mnohem málomluvnější, většinou jen
přikyvoval při monolozích své

manželky. „Je to poklad,“ zopakoval několikrát muž, který si na
padesátiletý „chomout“ rozhodně
nestěžuje. Zato paní Jana...
„Poznali jsme se už za studií, chodili jsme na stejné gymnázium ve
Vyškově. Nějaký rok po maturitě
mě potkal na ulici. Já měla zrovna
nový tranzistorák, který byl však
nějaký porouchaný. Slíbil, že mi
ho opraví. Tak jsme se začali stýkat častěji, mnohokrát jsem ho
na schůzkách uháněla, kdy bude
konečně tranzistorák v pořádku.
Pane redaktore, dodnes to rádio
není spravené a padesát let už leží
ve sklepě,“ prozradila Večerníku
naoko naštvaně Jana Frňková.
Brali se v roce 1964, ona jako
úřednice, on odborník na slaboproud. „Těch padesát let uteklo
jako voda. Bylo to strašné, každý
rok byl kritický,“ začala vyprávět
o společném životě Jana Frňková,
ale na první pohled šlo rozeznat, že
to nemyslí vážně. „Co vám budu
povídat, už rok po svatbě jsme
se málem rozvedli. Koupila jsem
magnetofon a poprosila Zdeňka,
aby mi nahrál z televize Červenou
řeku od Helenky Vondráčkové.

„Manželka je poklad. Například
perfektně vaří, jako Pohlreich.
A slovník má u toho taky jako on“
vyzdvihuje přednosti své
paní Zdeněk Frňka

Retro! Manželé Frňkovi se brali v roce 1964 ve Vyškově. Jak oba
svorně tvrdí, ve společné harmonii jim pomáhá i to, že už čtyřicet let
opravují chalupu v Myslejovicích....
2x foto: z rodinného alba
manželů Frňkových

Padesát let spolu. Jana a Zdeněk Frňkovi s kytičkou od Večerníku osmačtyřicet hodin před zlatou svatbou. A že jim to sluší, což?
Foto: Michal Kadlec

A on se na to vykašlal! A to víte, že
za tu dobu jsme se poškorpili tolikrát, že to ani snad spočítat nejde,“
smála se na celé kolo paní Jana.
Přiznala, že s manželem vedou
spory o cokoliv dost často, většinou
jde ale lidově řečeno jen o prkotiny. „Názory si vyměňujeme každý
den několikrát. Ale po těch letech
se už neshodneme ani na tom, jestli
venku prší nebo ne... Říká se, že
nejkrásnější je pak to udobřování.
U nás ale něco takového neexistuje. Já mám totiž sklerózu a tak za
pár minut zapomenu, proč jsme se
vůbec pohádali. Kolikrát jsme už
na sebe navzájem alergičtí. Já na
muže tedy rozhodně ano, a také to
vždycky říkám u doktora, jestli to
náhodou nejde léčit! Ale vážně, my
tak jenom spolu prostě trávíme čas,
nejhorší je vyrovnat se s takzvanou

ponorkovou nemocí. Občas si nějakými těmi neshodami prostě jen
krátíme čas.“ S manželem Zdeňkem mají dvě děti a rovněž dvě
vnoučata. „Nejlepší právě je, když
za námi přijedou děti nebo vnoučata a my se motáme kolem nich.
To pak nemáme čas se ani hádat.
A zaplaťpánbůh, že máme už čtyřicet let chalupu v Myslejovicích. On
ji totiž manžel už čtyřicet let spravuje,“ dodává další perličku z padesátiletého manželství Jana Frňková.
To Zdeněk Frňka byl v minirozhovoru mnohem skoupější na slovo.
„Jak vydržet padesát let s jednou
ženou? Tak na to fakt recept nemám. Asi je to stará škola, naše
generace prostě byla ke společnému životu ve dvou vychovávaná,“
pokrčil rameny odborník na počítače, kterých má doma hned několik

a pořádně tím dráždí svoji ženu. „Je
pravda, že jsme schopni se pohádat
kdykoliv a kvůli čemukoliv. Jinak
je to ovšem můj poklad. Například
perfektně vaří, minimálně tak dobře
jako Pohlreich. A slovník má u toho
taky jako on,“ smál se pan Zdeněk.
Jak ještě prozradil dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově a posléze až do
důchodu počítačové firmy, do života
ve druhé padesátce manželství je
on osobně nastartován dobře. „Počkejte, jestli se vůbec té zlaté svatby
dožijeme! Vždyť zbývají ještě dva
dny,“ vyprovázela Večerník ve čtvrtek odpoledne Jana Frňková.
Dožili. A věří, že se dožijí třeba i té
platinové... Manželům Frňkovým
přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
do další padesátky společného života
hodně zdraví, štěstí a pevných nervů.

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

A GRATULUJEME!!!

Patricia Vargová
11. 1. 2015 50 cm 2,80 kg
Prostějov

Sofie Cásková
12. 1. 2015 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Klára Piňosová
12. 1. 2015 55 cm 3,55 kg
Lešany

Emma Slámová
13. 1. 2015 48 cm 2,40 kg
Prostějov

Václav Dadák
4. 1. 2015 51 cm 3,10 kg
Mostkovice

Tomáš Čepl
11. 1. 2015 53 cm 4,05 kg
Ochoz

Matouš Dvorský
12. 1. 2015 52 cm 4,00 kg
Holubice

Martin Filip
12. 1. 2015 52 cm 3,90 kg
Čelechovice na Hané

Matěj Koukal
12. 1. 2015 49 cm 2,90 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek

Tobiáš Jarmer
13. 1. 2015 52 cm 3,25 kg
Klenovice na Hané

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!

NOVý Vecerník
za starou cenu!
ˇ
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Porodnost v Prostějově zase stoupá. Tisícovka je po letech zase na spadnutí...

PÁNI TVORSTVA JÁSEJTE, CHLAPCŮ SE RODÍ VÍC NEŽ DĚVČAT!
Co scházelo, aby loňský rok se v prostějovské porodnici
nesl ve znamení krásné zakulacené tisícovky? Jen velice
málo - jedno jediné narozené dítě! Přesto devět set devadesát devět novorozenců je s ohledem na vývoj porodnosti v
Prostějově v posledních letech optimistickým číslem. „Když
jsme v roce 2013 zaznamenali pouhých 906 narozených
dětí, přičemž šest let předtím se na našem porodnickém oddělení narodilo rekordních 1 167 miminek, měli jsme obavu
o další pokles porodnosti. Loňský rok ale zaplaťpánbůh prokázal, že o mladou populaci strach mít nemusíme,“ podotýká s úsměvem Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel
provozující prostějovskou porodnici.
Prostějov/mik
Jak už Večerník informoval v minulém vydání, nejvíce se v uplynulém
roce rodili mezi chlapci Jakubové,
Tomášové, Filipové, Janové, Matyášové, Adamové a Martinové. Mezi
děvčátky vedly Elišky, Natálie, Terezky, Anny, Adélky a Sofie. Samotná
hranice tisíce dětí je pak pro prostějovskou porodnici jakoby magická.
Dříve totiž nebyla takzvaná hojná léta,

kdy počet novorozenců tuto metu výrazně překračoval, žádnou výjimkou.
„Nejúspěšnějším obdobím v tomto
ohledu byly roky 2007 až 2010. Právě v roce 2007 jsme zaznamenali rekord, kdy se v prostějovské porodnici
narodilo celkem 1 167 dětí,“ prozradila Večerníku Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Místní porodnice patří mezi nejlépe vybavené zařízení tohoto druhu

v České republice a podmínky
pro maminky i novorozence jsou
nadstandardní. „Již jedenáct let se
všichni nachází v novém prostředí.
Nabízí nadstandardní pokoje, které
umožňují soukromí maminkám, delší návštěvní dobu a v případě zájmu
zde může být i partner nebo jiný člen
rodiny i v noci. Samozřejmostí je
přítomnost otce u porodu, která je
bezplatná,“ uvedla dále Miloševská
s tím, že budoucí maminky mají
dokonce možnost předem si osobně
prohlédnout porodní sály i oddělení
šestinedělí. „U porodu využíváme
alternativních metod jako jsou balony, žíněnky, epidurální analgezii,
plyn Entonox, vanu na první dobu
porodní. Dále pořádáme přednášky
pro těhotné, které jsou zaměřené na
přípravu porodu, samotný porod,
péče o dítě v šestinedělí a kojení.
Tradičně vždy v pondělí a v pátek
s těhotnými cvičíme, nabízíme pomoc laktační poradkyně, která provádí individuální konzultace s maminkou po propuštění z porodnice
při problémech s kojením. Velmi

Děti narozené v prostějovské
j
porodnici
počet dětí

chlapci

děvčata

Zdroj: Nemocnice Prostějov
důležitou roli hraje také individuální přístup porodních asistentek a
novorozeneckých sester k rodičce.
Snažíme se prostě vytvářet přátelské
prostředí,“ vypočítala služby prostějovské porodnice Radka Miloševská.
„V roce 2014 jsme poprvé uskutečnili
Den otevřených dveří naší porodnice
pro širokou veřejnost. Tato akce měla
velký ohlas, a proto jsme se ji rozhodli pořádat pravidelně,“ dodala.
V posledních letech porodnost mírně klesala v rámci celé České re-

publiky, a to i v Prostějově. Nyní se
ale zdá, že se opět počet narozených
dětí zvedá. Prolomí tak v roce 2015
prostějovská porodnice onu magickou tisícovku? „Jsem optimistka,
byla bych velice ráda, kdybychom
v letošním roce dosáhli na tu tisícovku dětí. A děláme všechno pro to, aby
si naši porodnici vybralo co nejvíce
budoucích maminek,“ pousmála se
Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice.

Někdo začít musí. K překonání
magické tisícovky může přispět i první Prostějovanka roku 2015 Claudia
Dohnalová, která se narodila 1. ledna
rodičům Pavle Šromové a Petru Dohnalovi.
Foto: Michal Kadlec

„Melantriška“ podpořila projekt Dobrý anděl

Prostějov/red - Závěr kalendářního roku patřil na ZŠ
a MŠ Melantrichova tradičnímu vánočnímu jarmarku, které bývají zaměřeny výhradně
na dobročinnost, kdy je výtěžek z prodeje rukodělných výrobků věnován charitativním
organizacím.
Prosincový jarmark byl unikátní
v tom, že podpořil projekt Dobrý anděl. Projekt pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci

dítěte či některého z rodičů dostaly do finanční tísně. Mezi nemoci, jejichž léčbu andělé podporují, patří například cystická
fibróza, nemoc motýlích křídel,
chronické selhání orgánů dítěte,
dědičné poruchy metabolismu,
onkologická onemocnění a jiné
závažné, neléčitelné choroby.
S návrhem podpory tohoto
významného projektu přišla
školní Dětská rada při ZŠ a MŠ
Melantrichova pod vedením

vyučujících Renaty Šilhánkové
a Kateřiny Macákové. „Žáci se
svými rodiči a některými vyučujícími upekli chutné muffiny,
které za dobrovolnou částku
prodávali návštěvníkům školy. Celkový výtěžek z prodeje
muffinů a rukodělných výrobků
v tento den činil neuvěřitelných
21 083 Kč,“ prozradila Alžběta Krejčířová, učitelka na ZŠ
Melantrichova s tím, že peníze
putovaly na centrální účet Dob-

rého anděla, kde v současnosti
čekají na přidělení potřebným.
Škola může pohyb finanční
částky sledovat a brzy se tak dozvíme jméno konkrétní rodiny,
které peníze pomohou. „Jsme
velice rádi, že se realizace akce
podařila v takovém rozsahu.
Naše škola bude i nadále projekt
Dobrý anděl podporovat, protože tím, mimo jiné, vede své žáky
k soucítění a solidaritě,“ dodala
Krejčířová.

Pochvala. Žáci ZŠ Melantrichova v Prostějově pomáhají dobré věci

Foto: Alžběta Krejčířová

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. 588 008 095, 724 706 773

Národní dům v Prostějově
pořádá vernisáž Lubomíra
Petříková: ,,KONĚ.“ Hosté
Zdeněk Matysík - trojnásobný
vítěz Velké Pardubické. Vernisáž
potrvá do 4. února 2014

Muzeum a galerie
v Prostějově , p. o.,
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
do neděle 1. února 2015
si budete moci prohlédnout
exkluzivní výtvarný projekt
EMIL FILLA

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
ICM Prostějov
nadále poskytuje služby nevido- V pátek 30. ledna 2015 bude mít
mým a slabozrakým občanům na ICM Prostějov prázdninovou
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče adrese: Kostelecká 17, Prostějov. otevírací dobu, tedy od 10.00 do
16.00 hod.
a prarodiče s dětmi do 5 let
- vždy v pondělí od 15:00 do Půjčovna rehabilitačních a
pomůcek Galerie METRO 70, Prostějov
17:00 hodin. Není potřeba se kompenzačních
LAZARIÁNSKÉHO SER- vás srdečně zve na výstavu fohlásit předem.
VISU PV, Hacarova 2, zajišťuje tografií a výtvarných prací stuúterý 20. ledna od 18:00 hodin
- Sourozenci - beseda pro rodiče ortopedické vozíky, WC křes- dentů střední školy ART ECON
na téma sourozeneckého soužití la, chodítka - pevná, pojízdná, „ARToviny 2015“. Vernisáž se
Večerní kurzy efektivního ro- podpažní, servírovací stolky a koná ve středu 21. ledna 2015
dičovství pro pokročilé - po- polohovací lůžka (mechanická, v 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 8. března 2015.
kračovací kurzy pro absolventy elektrická). Kontakt po telefonu
kurzů efektivního rodičovství pí. V. Zapletalová 776 054 299
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice
dle rozpisu.
Vás zve na společenský ples,
Ekocentrum IRIS
který se koná v sobotu 7. 2. 2015
Husovo nám. 67, Prostějov
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
pátek 23. ledna od 16:00 do ve 20:00 hodin v místní sokoA NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01 17:30 - recyklace bez legrace - lovně. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina GRANT. ReV tomto roce nabízíme možnost ruční papír - tvořivá dílna
využít služeb našeho zařízení. sobota 24. ledna - Po stopách - zervace na tel. 582 357 136,
Kromě odborného sociálního vycházka s aktivitami pro rodiče 736 438 911
poradenství, Vám také nabízíme s dětmi – sraz v Plumlově v 8:45
prodej baterií do sluchadel a drob- u autobusové zastávky na náměstí V pátek 23. ledna 2015 se
koná od 19:00 hodin v Národného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvaním domě maturitní ples SOU
Městská knihovna Prostějov
rovky různých velikostí). Na vaši středa 21. ledna v 17:30 hodin – obchodní Prostějov. Vstupennávštěvu se srdečně těšíme.
ky M. Horáková
Zajímáte nás – podkrovní sál

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
ŠKOLKY A VEŘEJNOST
úterý 20. 1. 2015
9:00 - 10:00 hodin

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
pondělí 19.1. 2015
17:45 - 18:45
středa 21. 1. 2015
18:00 - 19:00 hodin
pátek 23.1. 2015
18:00 - 19:00

Organizační struktura
magistrátu bez změn
Prostějov/red - Rada Statutárního města Prostějov na své
první letošní schůzi rozhodla
pro rok 2015 potvrdit organizační strukturu, systemizaci
pracovních míst a rozdělení
pravomocí v Magistrátu města Prostějova. Celkový počet
288 zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do
Magistrátu města Prostějova
k 1. únoru 2015, zůstává stejný.
Systemizace pracovních míst je
specifikována v organizačních
schématech celkem čtrnácti odborů magistrátu. „V počtu 288 míst
je zahrnuto také dvacítka míst na
veřejně prospěšné práce na odboru správy a údržby majetku města
v pozici dělník čištění města a dále
schválených 10 míst sekretářů.
Jedná se o pracovní místa, která

jsou financována z příspěvků úřadu práce,“ vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov. Po odečtu zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce má
nejvíce míst odbor sociálních věcí,
z jehož celkových pětatřiceti tvoří
nejvíce (26) pozice referent sociálních věcí. „Ovšem některé další
odbory zajišťují vedle samostatné
působnosti města také výkon přenesené působnosti státu a funkci
s rozšířenou působností. K počtu
zaměstnanců Magistrátu statutárního města Prostějova je nutné
připomenout, že je zároveň pověřeným obecním úřadem pro dalších jednašedesát obcí. Magistrát
je současně obecním úřadem obce
s rozšířenou působností, který je
vymezen územím pětasedmdesáti
obcí,“ podotkl primátor Pišťák.

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...
Miroslav Pelíšek 1931 Olšany
Milan Adámek 1935 Prostějov
Miroslav Hubáček 1930
Prostějov
Viera Novotná 1955 Prostějov
Miroslav Špringer 1953
Prostějov
Květoslava Balcaříková 1929
Mostkovice
Marie Nevrlíková 1944
Prostějov
Zdeňka Bálešová 1946
Prostějov
Drahomíra Nešporová 1935
Prostějov
Josef Alán 1933
Prostějov
Anna Přikrylová 1943 Prostějov
Věra Kuželová 1922 Prostějov

Zdenka Dobiášová 1930
Prostějov
Karel Vymětal 1939 Drahany
Alois Kolář 1928 Protivanov
Ladislav Kyncl 1957 Jaroměřice
Marcel Motl 1977
Čelechovická Kaple
Jana Heroudková 1964
Prostějov
Josef Osoha 1955 Klopotovice
Pavla Nestlerová 1945
Prostějov
Libuše Haluzová 1961 Hrubčice
Dobromila Portešová 1926
Ptenský Dvorek
Jaromír Koch 1928
Skalice u Znojma
Alois Vystavěl 1924
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 19. ledna 2015
Erna Jurdová 1925 Myslejovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Růžena Látalová 1923 Třebčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
JUDr. Jaroslav Procházka 1938 Prostějov 14.45 Obřadní síň Pv
Úterý 20. ledna 2015
Marie Májová 1935 Doloplazy 14.00 kostel Dobromilice
Středa 21. ledna 2015
Leopoldina Poláčková 1935 Prostějov 10.15 Obřadní síň Pv
Karel Kosek 1947 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Eva Švédová 1952 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Pv
Pátek 23. ledna 2015
Danuška Vyhlídalová 1929 Olšany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Štěpán Chromý 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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TIP Večerníku

BASKERVILLSKÁ BESTIE
KDY: STŘEDA 21. LEDNA 2015 V 19:00 HODIN
KDE: DIVADLO POINT
PŘI GYMNÁZIU JIŘÍHO WOLKERA,
OLOMOUCKÁ 25, PROSTĚJOV

15.00 Kaštanka
pásmo pohádek
17.30 Ledové království
americký rodinný film
20.00 10 pravidel
jak sbalit holku
česká komedie

úterý 20. ledna

14.00 Úterní Bijásek
Tom Sawyer
17.30 Miluj souseda svého
20.00 Co jsme komu udělali?

čtvrtek 22. ledna

sobota 24. ledna

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 19. ledna

19:00 Soukromý skandál

čtvrtek 22. ledna

19:00 Kdes to byl(a) v noci?

17.30 Babovřesky 3
česká komedie
20.00 Babovřesky 3
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, L.
Kadlčík, J. Hendrich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková,
L. Kameníček, D. Krchňavý,
J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M.
Nevrlá, A. Mlčochová, A. Daněčková a další...
Sherlock Holmes a doktor
Watson na straně dobra. Proti
nim stojí záhadná bestie, která
uprostřed ponuré krajiny plné
močálů terorizuje rod Basker-

villů. Dokáže si doktor Watson
poradit s dedukční metodou
a převleky slavného detektiva?
Komediálně laděná inscenace
na motivy románu A. C. Doyla
představí proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném světle.
Nenechte si ujít toto představení, které se uskuteční již
tuto středu v prostějovském
Divadle POINT v Olomoucké
ulici a odneste si s sebou nezapomenutelný zážitek.

stupitelstvo. Cenu veřejnosti
vyberou občané prostřednictvím
hlasování na internetu. Předávání
cen se uskuteční v Městském divadle v Prostějově dne 9. dubna
2015.
Ceny budou udělovány v kategoriích Cena za celoživotní
přínos (dvorana slávy), a to
v oborech hudby, výtvarného
umění, divadla, filmu, rozhlasu
a televize a literatury. Dále
půjde o kategorie Cena za
výjimečný počin v oblasti
tradiční lidové kultury, Cena za
výjimečný počin v oblasti ochra-

ny a popularizace kulturních
hodnot, Osobnost roku a Cena
veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti
kultury.
Návrhy na ocenění v jednotlivých
kategoriích mohou podávat do
23. ledna 2015 písemnou formou
právnické i fyzické osoby na adresu OLOMOUCKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, odbor kultury
a památkové péče, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc. Návrhy lze
zaslat i elektronickou poštou na
adresu j.garcic@kr-olomoucky.cz

loni bezmála 500 živnostníků
uvedené činnosti. U žádné z nich
nebylo zjištěno porušení zákazu
nočního prodeje.
Kontroly hostinských
a obchodních provozoven
S ohledem na povinnost prodejců
lihu a lihovin mít od 18. dubna
2014 k prodeji příslušnou koncesi bylo prověřeno 221 subjektů
se zjištěním jednoho přestupku
neoprávněného podnikání, kdy
byly v omezené míře prodávány lihoviny v malém prodejním
zařízení, aniž by měl prodejce
koncesi. I v rámci těchto kontrol
byly zjištěny jiné správní delikty,
za které bylo uloženo 45 pokut.
Kontroly očních optik
V rámci nařízených kontrol nadřízeným orgánem bylo zkontrolováno ve správním obvodu
15 provozoven očních optik se
zaměřením na to, zdali neposkytují bez příslušného oprávnění
služby, které spadají do ostatních
zdravotnických služeb.
Nejčastější správní delikty:
Z výsledků živnostenských kon-

trol vyplynulo, že nejčastěji (až v
pětasedmdesáti procentech zjištění) podnikatelé neplní svou povinnost předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo
ukončení činnosti v provozovně.
Je zapotřebí si uvědomit, že údaje
o provozovnách jsou součástí veřejného živnostenského rejstříku
(dostupný na www.rzp.cz ), proto živnostenský zákon vynucuje
tuto povinnost pod hrozbou sankce (kterou musí živnostenský
úřad při zjištění nedostatků uložit
vždy). Dalším častým zjištěním
je nedostatečné označení provozovny, neoznámení změn v osobě odpovědného zástupce nebo
neprokázání právního důvodu k
adrese, kterou podnikatel uvedl
v živnostenském rejstříku jako
své sídlo a která je odlišná od
jeho bydliště. Podnikatelé v řadě
případů také nejsou schopni splnit povinnost zajistit způsobilost
provozovny, ve které živnost provozují (tím, že nepředloží patřičné rozhodnutí stavebního úřadu).

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Němčice nad Hanou,
Mořice, Vrchoslavice
Dne: 3. 2. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Část obce Němčice nad Hanou
s ulicemi: Šafaříkova, Zahradní
po č.471, 133 a 134, Chmelín, Havlíčkova, Horní brána /
mimo levou stranu (Spořitelna)/, Novosady po konec obce
sm Výšovice, Hřbitovní, Hliník, ul. Tyršova pravá strana od
Novosad po uličku na náměstí.
část obce Mořice od č.94 sm.
Němčice oboustranně po ko-

14.00 Pondělní Bijásek
Tom Sawyer
17.30 Miluj souseda svého
americká komedie
20.00 Co jsme komu udělali?
francouzská komedie

17.30 Miluj souseda svého
20.00 Co jsme komu udělali?

Živnostenský úřad zkontroloval
Prostějov/red - Odbor obecního živnostenského úřadu
Magistrátu města Prostějova
provedl ve městě a v jeho
správním obvodu za rok 2014
celkem 487 živnostenských
kontrol. Bylo uloženo 310 pokut, v blokových pokutách
bylo uloženo 167 500 korun.
Dále OŽÚ řešil v přestupkovém řízení tři případy neoprávněného podnikání.
Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil 36 živnostenských oprávnění,
například kvůli ztrátě bezúhonnosti, konkursní překážce či nedoložení právního důvodu k sídlu.
Další tři živnostenská oprávnění
byla sankčně pozastavena.
Živnostenské kontroly
v Prostějově byly v roce 2014
zaměřeny na tyto oblasti:
Kontroly zákazu nočního prodeje v bazarech a zastavárnách
Na území města Prostějova bylo
zkontrolováno všech třiasedmdesát provozoven, ve kterých
si podnikatelé oznámili výkon

KINOKLUB DUHA

pondělí 19. ledna

středa 21. ledna

Poslední šance poslat NÁVRHY na udělení
Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury
Olomoucký kraj/red - Hejtmanství vyzývá k zasílání
návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2014.
Již tradičně kraj udělí cenu za
celoživotní přínos v kultuře,
ocení výjimečný počin v oblasti
umění, tradiční lidové kultury
a v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot.
Nebude chybět ani ocenění osobnosti roku a cena veřejnosti.
O udělení cen bude rozhodovat na základě vyhodnocení
obdržených návrhů krajské za-

KINO METRO 70

nec obce vč. postranních ulic s
č.40 a 163. část obce Vrchoslavice ve směru od Nezamyslic a
Němčic po č 5 včetně.celý Pargan. odběratelská trafostanice
Mořice sladovna (č. 300710)
odběratelská trafostanice Mořice ZD (č. 300711) odběratelská
trafostanice Němčice skládka (č. 300718) odběratelská
trafostanice Němčice ZD (č.
300720)
Obec:Baldovec
Dne: 4. 2. 2015 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Baldovec vč. podnikatelských subjektů, odběratelská
trafostanice Baldovec dětský
tábor (č. 300744), odběratelská
trafostanice Baldovec kamenolom (č. 300745)

Obec: Ondratice
Dne: 4. 2. 2015 od 7:30
do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Ondratice do Brodku po č. 7
a 105 včetně ulice k bývalé
farmě vč. farmy ZD.
Obec: Dobromilice
Dne: 5. 2. 2015 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dobromilice ve
směru od Doloplaz oboustranně hl. ulice po odběrné
místo "Lasavovna" a nákupní
středisko, dále včetně tří levostranných ulic, pravostranná ulice po č. 136, 135, 193 a
279. odběratelská trafostanice
Dobromilice ZD (č. 300690)
E.ON
Česká republika, s.r.o.

SVÉ TIPY

pátek 23. ledna

17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

sobota 24. ledna

15.30 Babovřesky 3
17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

neděle 25. ledna

15.30 Babovřesky 3
17.30 Babovřesky 3
20.00 Babovřesky 3

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
23.1 Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOU obchodní Prostějov
23.1 Reprezentační ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
23.1 Myslivecký ples
Kulturní dům Kralice n/H
Kralice n/H
Myslivecké sdružení Kralice n/H
24.1 Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
ART Econ – Střední škola, s.r.o.
24.1 Hasičský bál
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
SDH Němčice n/H
24.1 Hanácké bál
Sokolovna Kostelec n/H
Kostelec n/H
Folklórní soubor Kosíř
24.1 Hasičský ples
Kulturní dům Žárovice
Žárovic
SDH Soběsuky
24.1 Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům Pv
Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
24.1 Obecní ples
Sokolovna Určice
Určice
Obecní úřad Určice
24.1 Fotbalový ples
Sokolovna Ptení
Ptení
FC Ptení
25.1 Dětský karneval
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
Město Němčice n/H, DDM ORION
a SDH Němčice n/H

PARTIČKA dnes rozechvěje bránice
Prostějov/pav - A je to tu znovu! Po více jak dvou letech se
Prostějované opět mohou těšit
na šestici komiků, kteří je rozesmávají pravidelně každé pondělí večer z televizní obrazovky.
Legendární Partička dorazí do
Společenského domu.
Improvizační humor Richarda
Genzera, Michala Suchánka,
Ondřeje Sokola, Igora Chmely,

Daniela Dangla a Mariana Čurka
si mohou diváci naplno užít živě
dnes, tj. v pondělí 19. ledna od
20.00 hodin v „Kasku“.
Možná dokonce není ani nic ztraceno, pokud jste se o této události
dozvěděli právě v této chvíli. Ještě v pátek večer bylo totiž k dispozici na internetovém portále
Ticketstream více jak sto padesát
vstupenek.

M.Šmucr přiblíží začátek války v Prostějově

Prostějov/pav - Zajímá vás, jak
prožívali příslušníci prostějovské jezdecké posádky začátek
druhé světové války? Přijďte
si poslechnout povídání Ing.
Michala Šmucra. První letošní
přednáška Klubu historického
a státovědného se uskuteční
tradičně třetí úterý v měsíci,
tentokrát se tak stane 20. ledna.
Začíná se v 17.00 hodin.
V přednášce nazvané „Činnost
prostějovské posádky v září
1938“ ředitel Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově poslucha-

čům přiblíží události právě ze
září 1938. „To právě prostějovské jezdecké posádce skončil
mírový režim a po vyhlášení
bojového poplachu se příslušníci útvaru začali připravovat
k obraně republiky. Bude jistě
zajímavé sledovat jejich osudy
a úkoly v krizových dnech celé
Československé
republiky,“
láká posluchače Tomáš Cydlík
ze Státního okresního archivu
Prostějov, v jehož výstavním
sále v Třebízského ulici č. 1 se
uvedená akce uskuteční.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 19. DO 25. 1.

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat zajímavé
útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin. Dále je možné pozorovat ve středu v 17:30 hodin. V dalekohledu je pozorovatelná jasná kometa C/2014 Q2 (Lovejoy). Králem nebe je planeta Jupiter. Měsíc
je v období novu proto neruší pozorování objektů vzdáleného
vesmíru. V případě špatného počasí se koná náhradní program.
Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30
hodin: Zimní pohádka. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. ledna 2015
Exkluzivní interview s rodačkou z Plumlova, kterou notně poznamenal komunistický režim
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MOJE PÍSNĚ JSOU DUCHOVNÍ POSELSTVÍ SOUČASNÉ GENERACI“

Zdislava Krausová-Otrubová měla být děvče, které z takové rodiny půjde leda ke krávám!

Prostějov - Někdy se vám přihodí, že přijdete na nějakou akci, vmísíte se mezi publikum
a ještě před začátkem samotného vystoupení ve vás začne rezonovat specifická atmosféra. I když interpreta vidíte a slyšíte poprvé,
pochopíte, že to je osobnost, která má potenciál oslovit okolní svět nejen hudbou, písní či
slovem, ale i svými myšlenkami a postojem
k životu. Tyto schopnosti bezesporu vlastní
vynikající klavíristka a zpěvačka Zdislava
Krausová, v rodném Plumlově stále známá pod dívčím jménem Otrubová. Na
Prostějovsku má možnost vystupovat jen
výjimečně, v období Vánoc a přelomu nového roku se tak ale stalo. A to byla pro
Večerník ideální příležitost k exkluzivnímu
rozhovoru, neboť právě těmto lidem bych
měli asi nejvíc naslouchat.
Tomáš Kaláb
Jaké byly počátky vaší
profesní kariéry?
„Vystudovala jsem brněnskou
konzervatoř, obory zpěv a ob-ligátní klavír. Neměla jsem
z tehdejšího režimního pohledu to správné rodinné zázemí,
podle toho taky vypadal posudek od plumlovského národního výboru, přestože škola
se mi snažila vyjít vstříc. Tajemnice národního výboru se
dokonce vyjádřila, že děvče
z takové rodiny půjde leda ke
krávám! Ředitel konzervatoře
se tenkrát podivil, co to jsou
v Plumlově za lidi, že takový
posudek ještě neviděl...“
Vaše rodina to asi neměla v Plumlově za komunistického režimu zrovna
lehké...
„Otec byl kameník, maminka se podílela na organizaci
náboženských akcí, angažovali se v lidové straně
a v církevním životě. Je zřejmé, že kádrově jsme do tehdejší doby vůbec nezapadali.
Různé potíže a ústrky dobře
dokumentuje osud tehdejšího
pěveckého sboru Plumlovan.
Zpíval v něm místní pan farář,
který měl pěkný tenor. Později
jsem se v něm také angažovala, hrála na varhany a zpívala.
Pak přišel pokyn, že se už
nesmím varhan ani dotknout.
Pan farář sice proti tomu protestoval, a protože se nápravy
samozřejmě nedomohl, pře-

stal do sboru docházet. Ten
se tak v podstatě kvůli mně
rozpadl!“
Přesto jste se ale na brněnskou konzervatoř
dostala, po jejím absolvování
jste ovšem měla další problémy s umístěním...
„Jak už jsem zmínila, tehdy
se přijímací komise na konzervatoři dost divila, že takový posudek ještě neviděla.
Po absolvování konzervatoře
jsem mohla jít učit do Plumlova, ale vzhledem k postoji
tehdejšího ředitele jsem nakonec skončila na Lidové škole
umění ve Vyškově. Se svými
žáky jsem obsazovala přední místa na soutěžích, sama
pak objížděla různé schůze
s kulturním vystoupením, hrála
jsem hodně pro tamější vojenskou posádku. Dojížděla jsem
tam z Plumlova, což v té době
byla cesta na půldruhou hodinu. Po deseti letech jsem se
z rodinných důvodů přesunula
i pracovně do Plumlova, kde
mi bylo už umožněné zaměstnání, učila jsem i v nedalekých
Drahanech.“
I na venkově se vám ale
profesně dařilo...
„Na jednom učitelském koncertě si mě všiml školní inspektor z Brna, který mě díky
všestrannosti doporučil do komise hudební soutěže v Mikulově, kde jsem seděla v porotě
s profesorkou Hlouškovou,
která mě už učila na konzervatoři.“

Do Brna jste se během
života ještě jednou vrátila. Co vás tam přiválo?
„Měla jsem sen pracovat
v Brně, tak jsem po dvou letech
v Plumlově zkusila konkurs do
baletního souboru při Národe. Byla to časově
ním divadle.
áce, která vyžadonáročná práce,
ostřeh a schopnost
vala stálý postřeh
e, aby bylo možné
improvizace,
ovat na požadavky
pružně reagovat
istra, což není vždy
baletního mistra,
jednoduché. Hodně záleží na
orepetitor a baletní
tom, jak korepetitor
ou společnou řeč
mistr najdou
íry baletní mistr roa do jaké míry
.“
zumí hudbě.“
Připomeňme
meňme
čtenářům, co vlastně znamená pojem korepetitor?
orepetitor?
„Korepetitorr je zpravidla klavírista, jehožž úlohou je doprovázet ve hřee hráče na jiný hudební nástroj
oj - například
zobcovou flétnu - nebo
zpěváky. Jee rovněž využíván při nácviku baletu,
tance, operety,
ety, opery a podobně., neboť
boť může pružně
reagovat na požadavky baletního či divadelního
ního, tanečního
izpůsobit svou hru
mistra a přizpůsobit
otřebám.“
aktuálním potřebám.“
Přes konzervatoř jste
se ale pak opět vrátila
va. Proč?
do Prostějova.
„Jakmile see uvolnilo místo
na konzervatoři,
atoři, udělala jsem
konkurs na korepetitorku baku obligátního klaletu a učitelku
víru, strávilaa jsem tam asi osm
let. Kvůli ovdovělé mamince
jsem ale potřebovala zpět do
Prostějova, kde jsem získala
místo na Lidové škole umění
Vladimíra Ambrose. Jelikož
jsme v té době ještě bydleli
v Brně, jela jsem vždy v pondělí ráno s batohem z Brna přímo do školy, přes týden jsem
spala u maminky v Plumlově
a v pátek jsem zase sbalená
jela přímo ze školy na víkend
do Brna. Korepetitorovala
jsem u paní učitelky Flašarové,
což byl ve své době baletní pojem, a s žádnou učitelkou baletu před nebo po ní se mi už tak
dobře nespolupracovalo.“
Kdy jste vlastně začala
komponovat?
„Hraji od svých dvanácti let,
začala jsem v kostele v rodném
Plumlově, kde jsem se především naučila preludovat a improvizovat. Hrála jsem tam do
svých dvaatřiceti let. Úsměvné

kdo je zdislava

krausová-otrubová

Plumlovská rodačka z živnostnické rodiny „nepřátelské socialistickému
zřízení“ přilnula k hudbě už odmala. Rodinné zázemí a vystupování
v kostele i při náboženských obřadech formovalo rozhodující měrou
jjejíj osobnost. Vystudovala
y
brněnskou konzervatoř, oboryy zpěv
p a klavír.
Profesně působila na LŠU ve Vyškově, učila v Plumlově a Drahanech,, v Brně získala angažmá
g
ppři baletním souboru Národního divadla
a na konzervatoři. Kariéru ukončila na LŠU/ZUŠ Vladimíra Ambrose
v Prostějově. Hrála a zpívala v kostelech, na nejrůznějších kulturních
akcích a koncertech v Prostějově a okolí. Koncem loňského roku vydala
první CD, letos by mělo následovat druhé.

INZERCE

je, že jsem jako copatá holka
zpívala i na pohřbech, což bylo
trochu neadekvátní prostředí,
ale nikdo jiný tenkrát prostě
k mání nebyl. A právě při hře
v kostele jsem začala skládat
první vlastní písničky.“
Texty si píšete sama?
„Mám ráda poezii, na
studiích v Brně jsem četla ver-

míry také Marta Kubišová.
Myslím, že máme podobný
styl.“
Kromě vlastního zaměstnání jste také hodně vystupovala?
„Minulý čas je tady velmi na
místě... Po problémech
v minulém režimu,
které jsem už na-

čátky jsou spojené ještě s mojí
maminkou, která mi zařídila
vystupování tehdy s paní Lošťákovou, za tu dobu se vytvořila skupina příznivců, kteří
se vzájemně znají a vytvoří

Foto: archiv Zdislavy Krausové-Otrubové

„Lidé by se neměli vzájemně pomlouvat,
nemít zlé úmysly a ničit jeden druhého.
Měli by zapnout ne internet, ale svá
srdce, trochu se ztišit a aspoň někdy
zapřemýšlet o životě, o duchovnu...“
Klavíristka a zpěvačka Zdislava Krausová-Otrubová
poslala čtenářům Večerníku jasný srozumitelný vzkaz
še Sládka, Neumanna, Seiferta,
Obrtela, Renče. Když jsem měla
chvíli, sedla jsem si ke klavíru a
melodie natáčela na magnetofon. Tak vznikaly zhudebněné
básně, které se ještě chystám
vydat. Kromě toho jsem si psala
vlastní texty, jednak romantické,
pak i s duchovní tématikou. Nejhezčí písně vznikaly, když mi
bylo smutno, je na nich poznat,
že šly od srdce. (úsměv)“
Kolik jich bylo, máte
nějaký soupis svých
skladeb?
„Dosud nemám, takže mohu
pouze odhadovat, že se jedná
zhruba o šedesát písní.“
Měla jste nějaké vzory?
„V mládí mě hodně inspirovala Hana Hegerová, do jisté

značila, přišlo z mého pohledu
´zlaté´ období devadesátých
let. To jsem po Prostějově a
okolí hrála a zpívala hodně, ať
už v kavárně Národního domu,
pro Červený kříž, na různých
vernisážích, v kostele u Milosrdných, ve Vrahovicích, u sv.
Anny, v Mostkovicích. Díky
faráři Jiříčkovi jsem pravidelně vystupovala v Domově důchodců v Soběsukách. Postupně ale o moje zpívání přestával
být zájem, důvody čehož si
dodnes těžko vysvětluji...“
I v současné době?
„Teď pravidelně koncertuji pouze na zámku
v Plumlově, kde již sedmnáct
let pořádám dvakrát ročně,
před Vánocemi a ke Dni matek, komorní vystoupení. Po-

vždy příjemnou atmosféru.
Vánoční vystoupení pořádám
pravidelně také v Čuníně, kam
přijedou posluchači i z nedaleké Konice. Zpívala jsem taky
v Němčicích nad Hanou nebo
v domově ´Na zámku´ v Nezamyslicích pro mentálně postižené, kteří ale hudbu citlivě
vnímají.“
Němčice nad Hanou
jsou spojeny také s vydáním vašeho CD...
„Je to možná s podivem, že
jsem první ´cédéčka´ vydala až
v pozdějším věku, ale je to také
tím, že nejsem organizační typ.
(úsměv) Až díky Broňkovi
Mrkvovi, který funguje coby
jakýsi můj manažer, jsem při
květnovém koncertě v Plumlově natočila třicet převážně

vlastních písní, které vydalo
nahrávací studio Deltaphon
records. Po půlročním zpracování vyšlo právě loni před Vánocemi. Letos chystáme druhé, které by mělo obsahovat
především zhudebněné básně.
Kde dnes ostatně uslyšíte Seiferta v muzikálním provedení?
(smích)“
Přesto vás v Prostějově
zanedlouho uvidíme...
„Český červený kříž pořádá
devatenáctého března od šestnácti hodin v kavárně Avatarka
třetí akci Art&Fashion In The
Street. Budu na klavír doprovázet módní přehlídku a po
jejím skončení pak recitál.“
Oslovuje dle vašeho
názoru vážná hudba
i v současnosti?
„Měla by nejen hudba, ale také
slovo. Děti by se měly učit
krásu českého jazyka právě
na poezii, které by měla být
věnována v rámci literatury
hodina týdně. Posluchači si
tu ´svou´ hudbu najdou, určitě je populárnější romantická
hudba Mozarta, Schumanna
nebo Vivaldiho než třeba náš
hudební génius Dvořák. Záleží
i na interpretaci, lidé mají rádi
interaktivní vystoupení, o něž
se snažím právě třeba i proložením hudby a mluveného
slova.“
Má dnešní mládež zájem o hru na hudební
nástroje?
„Ne každý nástroj je žádaný,
co se týče nákladů. Minimum
vyžadují zobcové flétny, někdo
pak pokračuje na další stupně
na příčnou flétnu. Kvůli populární hudbě chce mládež umět
hrát na keyboard, což je přivede k zájmu o klavír. Ze stejného důvodu je zájem o kytaru,
ostatní nástroje jsou spíše na
okraji zájmu.“
Co byste na počátku
nového roku vzkázala
čtenářům Večerníku?
„Lidé by se neměli vzájemně
pomlouvat, nemít zlé úmysly
a ničit jeden druhého. Zlobu je
třeba překonat a být pokorný.
Dnešní doba přeje pyšným jedincům, přitom z pýchy a závisti klíčí to špatné mezi lidmi.
Měli by zapnout ne internet,
ale svá srdce, trochu se ztišit
a aspoň někdy zapřemýšlet
o životě, o duchovnu. Lidé
jsou ochuzeni o niterný život a to nejkrásnější, na co se
vzpomíná po celý život - první
objetí, první pohlazení, které
úžasně zahřeje.“

OBJEDNÁVEJTE
NOVÝ VEČERNÍK
ZA STAROU
CENU!
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stranu 12
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fotbal EXTRA
OKÉNKO NA REGIONÁLNÍ TRÁVNÍKY

Ohlédnutí za I.B třídou
Olomouckého KFS
v podání pěti zástupců
čtěte
na stranách

24 a 25

basketbal
ARIETE VE ČTVRTFINÁLE

Orli potvrdili roli
favorita a jsou mezi
pohárovou osmičkou
čtěte
na straně

18:00

EXTRALIGA ŽEN – 17. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

polní kuše

SOBOTA 24. 1.

HOKEJOVÝ EXODUS PROSTĚJOVANŮ:

S Jedličkou ani Kolibárem už nepočítají!
Prostějov/jim
P
těj /ji

28
ČTVRTEK 22. 1.

volejbal

TRHÁK TÝDNE

BOJ PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ O ZÁCHRANU V PRVNÍ LIZE VSTUPUJE DO
ZÁVĚREČNÉ FÁZE. K UDRŽENÍ NÁSKOKU PŘED POSLEDNÍM HAVLÍČKOVÝM BRODEM
M
OVŠEM ZŘEJMĚ UŽ NEPOMOHOU OBRÁNCI ROBERT JEDLIČKA A JAN KOLIBÁR.
JEDNI Z MÁLA PROSTĚJOVANŮ A MÍSTNÍCH ODCHOVANCŮ NA SOUPISCE NOVÁČKA
KA
DRUHÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE TOTIŽ PUTUJÍ DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ. OBDOBNĚ JAKO
KO
NAPŘÍKLAD MAREK KALUŽA, MARTIN FINKES ČI MICHAL TOMIGA BUDOU POMÁHAT
BOBRŮM K ZÁCHRANĚ DRUHOLIGOVÉ PŘÍSLUŠNOSTI. V PŘÍPADĚ JEDLIČKY SE
JEDNÁ O HOSTOVÁNÍ DO KONCE SEZONY BEZ STŘÍDAVÝCH STARTŮ ZPĚT DO
PROSTĚJOVA, U KOLIBÁRA JDE O STŘÍDAVÉ STARTY DO NIŽŠÍ SOUTĚŽE.
„ROZHODLI JSME SE TAK Z VÝKONNOSTNÍCH DŮVODŮ A PŘETLAKU OBRÁNCŮ.
UČINILI JSME TAK, ABY NÁM NESEDĚLI NA TRIBUNĚ, ALE HRÁLI. POKUD SE NESTANE
E
NIC MIMOŘÁDNÉHO, SEZONU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ DOHRAJE I KALUŽA,“
,“
OKOMENTOVAL AKTUÁLNÍ ZÁSAH DO KÁDRU SPORTOVNÍ MANAŽER A SOUČASNĚ
NĚ
2x foto: Jiří Možný
ASISTENT TRENÉRA „A“-MUŽSTVA JIŘÍ VYKOUKAL.

od 9:00

ČESKÝ POHÁR ELITE

3. DÍL ČESKÉHO HALOVÉHO POHÁRU
KOSTELECKÁ HALOVKA

TAK TO BYLY GENERÁLKY!
Tenistka Kvitová slaví patnáctý titul,

Městská sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 24. 1.

2. LIGA ŽEN, SK. „C“ – 23. A 24. KOLO

více čtěte na straně 29

10:00
14:00

Veselý šokoval premiérovým triumfem

TJ OP PROSTĚJOV
VK KYLEŠOVICE

Sydney, Auckland, Prostějov/lv - Senzačním způsobem
Sydne
obem
odstartovali
sezonu tenisté Prostějova Petra Kvitová a Jiří
odsta
Veselý,
Veselý když ovládli dvě generálky před Australian Open.
n.
Nejlepší
Nejlep česká hráčka dominovala v Sydney, jednadva-cetiletý
c tile tenista zase vyhrál v Aucklandu, i když si muce
sel postup do hlavní soutěže vybojovat v kvalifikaci.
Oba
O potvrdili, že mají před úvodním grandslamem
sezony
kvalitní formu.
s
„„Je to jako sen. Nic takového jsem nečekal. Doufám, žee
v těchto výkonech budu pokračovat,“ jásal Veselý, který
erý
ve finále porazil Adriana Mannarina z Francie 6:3, 6:2 a
poprvé v životě postoupil mezi nejlepších čtyřicet tenistů
istů světa.
Kvitová uspěla v českém finále proti Karolíně Plíškové,
é, kterou přehrála
7:6. 7:6. „Celý týden byl hodně povedený. Získala jsem
m sebevědomí před
zápasy v Melbourne, kde chci uspět,“ poznamenala Kvitová.

Letní hala u zimního stadionu

kompletní tenisové zpravodajství najdete na straně 21

2 x foto: internet

Fotbalisté na trávníku:

Markevich trápí bolavá záda Kroupa zůstává, novou

basketbal

NEDĚLE 25. 1.

17:00

MATTONI NBL – 29. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

ernikpv.cz
www.vecNENÍ-LI
V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

Prostějov/son - Jedna nepříjemná zdravotní komplikace
ohrozila důležitý úterní mač
prostějovských volejbalistek
na hřišti Chemiku Police. Týká
se totiž klíčové členky základní
sestavy žen VK AGEL, kterou
po duelu v Baku vyřadila ze
hry bolest zad. Dobrou zprávou však je, že běloruská smečařka Tatsiana Markevich by
se do polského souboje měla
stihnout dát dohromady!
„Táně se po návratu z Ázerbájdžánu sekla záda, má tam
nějaký blok. Nejde ale o nic
extrémně vážného a navíc jsme
okamžitě začali s intenzivní léčbou tak, aby uzdravení proběhlo

co nejrychleji. Vynechání extraligového utkání proti Frýdku-Místku bylo za daných okolností
samozřejmé,“ vyložil karty na
stůl Miroslav Čada, hlavní trenér
prostějovských volejbalistek.
Stěžejní oporu družstva by
v přetěžké bitvě na půdě vedoucího celku základní skupiny A Champions League nerad
postrádal. „Samozřejmě záleží
na dalším vývoji jejího zdravotního stavu, ale je docela slibný
předpoklad, že Táňu dáme do pořádku a v Polsku bude moci nastoupit. Na druhou stranu ji však
do zápasu nasadíme jedině tehdy,
pokud bude úplně fit,“ zdůraznil
Čada.

Dlouhodobě na marodce přitom zůstává srbská blokařka
Ana Bogdanovic. „Během
tohoto týdne se vrátí do Prostějova a bude pokračovat v intenzivní rehabilitaci. Pro zbývající
duely evropské Ligy mistryň
s ní bohužel počítat nemůžeme,
ale po skončení základní části
extraligy by se měla postupně
zapojovat do společné přípravy
s týmem a soutěžní zápasy tak
znovu okusí v průběhu nadstavbové fáze,“ prozradil asistent kouče VK Agel Ľubomír
Petráš.
Další volejbalové informace
najdete tradičně na stranách
30 a 31 dnešního vydání.

tváří je Sus ze Zbrojovky
Prostějov/pk - Třetiligový
tým 1.SK Prostějov zahájil
ve středu vpodvečer přípravu
na jarní odvety. A i v nich se
bude moct kouč František
Jura spolehnout na kanonýrské schopnosti Karla Kroupy.
Ba co víc, v případě odchodu
Pavla Hlocha do Třince je
připraven další hráč brněnské
Zbrojovky Martin Sus!

Reportáž z prvního tréninku „eskáčka“
a exkluzivní rozhovory hledejte na straně 23

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také číslo s pořadovým číslem tři
letošního roku vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší veskrze
populární klání, které pravidelně
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 po-

daří, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, můžete získat zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další chutnou a lahodnou
cenu, jenž opětovně věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA .
Těšit se tak můžete na DVĚ
PŮLMETRVÉ ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu

Správná odpověď z č. 2: na snímku byl dům z ulice Okružní, č.p.
197. Vylosovanou výherkyní, která získala KOSMETICKÝ
BALÍČEK v celkové hodnotě 400 Kč, jenž věnovalo Studio H,
se stala Ivana JANĚKOVÁ, B. Šmerala 11, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to tradičně DO ČTVRTKU 22. LEDNA, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ 26. LEDNA, kdy už
na vás čeká start projektu „MILUJEME VEČERNÍK“.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ NA KOSMETICKÉ
SLUŽBY v hodnotě 400 Kč, který věnovalo Studio Harmonie.

LUŠTĚNÍ K POSEZENÍ

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

PŘIJĎTE POSEDĚT K NÁM
DO HOSPŮDKY A POŘÁDNĚ .. ........

Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

t

TIP
k obrazovce

ZNAMENÍ
KONĚ II (2/13)
(SERIÁL ČR 2015)
PÁTEK 23.1. 2015

20:00 HODIN
GAUČO, JELENI, KABANOS, KANON, NÁSPY, NEHET, NERVY,
NESNÁZ, OBJEM, OČKAŘ, PALUBKY, PÁPĚR, PÁTEK, PILOT,
PLESY, POKUTY, RAJČE, SEVER, SPODEK, STESK, SVÁTÁ,
VĚTVE, ZÁKRYT

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ či známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce 582 333 433 a psát
SMS na číslo 608 960 042, a to až do ČTVRTKU 22. LEDNA
2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „POSEZENÍ SE ZÁBAVOU“. Vylosovanou výherkyní se stala Eva
HURBANOVÁ, Tylova 34, Prostějov, která se tak může těšit na
POUKAZ PRO NÁKUP SORTIMENTU v celkové hodnotě
400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla prodejna
KLOBOUKY DAUBNEROVÁ z Riegrovy ulice v Olomouci.
Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která I tentokrát potěší zejména ty, kdo si rádi skočí „na jedno“...
Partnerem dnešního kola je totiž opětovně HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, které vychází v PONDĚLÍ 26. LEDNA 2015, kdy
vás už přivítá celobarevný Večerník s novým projektem.
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Režie: M. Cieslar
Hrají: T. Voříšková, R. Krajčo, V. Cibulková, B. Polívka,
M. Donutil, I. Bareš, J. Zadražil, O. Navrátil
Druhá řada rodinného seriálu
z prostředí koňské farmy a dostihů, jehož první díl u diváků
velice solidně zabodoval.
Nyní se Klára pokouší přesvědčit ostatní, že zraněná
Blue Mystery by měla ještě
dostat šanci. Jede do Brna za
Lukášem Horou, aby se na
kobylku podíval a řekl svůj
názor. Dejmek se snaží přemluvit Kalinu, aby investoval
své pozemky do turistického
střediska Paradise Resort, aniž
by mu řekl o projektu celou

stočtyřiadevadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Adama Pavláska. Tenisového
teenagera, který společně s Lucií
Šafářovou zářil na Hopmanově
poháru v Austrálii a jsou do něj
vkládány velké naděje, poznala velice slušná plejáda čtenářů
a čtenářek...
Z 312 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Zdeněk GILLAR, A. Slavíčka
6, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží pořádně vydatnou
cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla firma BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili jednu z velkých hvězd české herecké scény,
která právě dnes dorazí do Městského divadla v Prostějově s představením Soukromý skandál...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stopětadevadesátého kola čekáme v redakci tentokrát DO ČTVRTKU 22. LEDNA 2015, 12.00
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 dalším vydání. Najdete jej
v prodeji tradičně od PONDĚLÍ
26. LEDNA 2015, kdy vás už
přivítá celobarevný Večerník
s novým projektem.
Takže, neváhejte a zajistěte si
i příští číslo.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE SI BUDOUCNOST

I třetí číslo nového roku vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší řadu
zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky našemu partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala
své věrné a početné přívržence, nyní můžete opětovně usilovat
o jeden z atraktivních poukazů.
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o další vskutku hvězdnou cenu. Partnerem dnešního kola je totiž
KARTA ZDRAVÍ. Vyhrát tak můžete POUKAZ na výklad
karet a poradenství v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na čísla 582 333 433 či 608 960 042, a to
až DO ČTVRTKU 22. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 2 - 9 - 5, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stodvaaosmdesátým výhercem v řadě stal Vojtěch PIŇOS, Otinoves 14. Prostřednictvím
Večerníku obdrží POUKÁZKU pro nákup sortimentu v prostějovské prodejně MICOS, Žižkovo náměstí v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč! Poukaz si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit z atraktivní ceny,
zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází v PONDĚLÍ
26. LEDNA 2015 a bude mít pro vás zcela novou podobu.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

pravdu. Kalina slibuje Bety,
že by mohla v jejich novém
resortu získat manažerskou
pozici.
David Hora se dozvídá, že
jeho dcera z prvního manželství Adéla utekla z domu. David zvažuje, že by za ní jel do
Bruselu, bojí se, že by z toho
mohl být velký malér. Kláře
se to nelíbí, nechce zůstat na
Slunečné hoře sama.

VÍCE NEJEN O TOMTO POPULÁRNÍM SERIÁLU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 2: AŤ POČASÍ ZLOBÍ PONOŽKY OD MARUŠKY SE VŽDY HODÍ. Vylosovanou výherkyní je Jana NENÁLOVÁ,
Dobrovského 32, Prostějov. POUKAZ na sortiment zboží v hodnotě 400 Kč od firmy PONOŽKY OD MARUŠKY si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 22. ledna 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí
26. ledna, kdy vás také čeká nová podoba Večerníku, získá POUKAZ na sortiment zboží v hodnotě 400 Kč z prodejny DAREX.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce
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FINANCE
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Křížkovského 120m2
1.350.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč

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.jjhreality.c
cz

Prostějov, ul. Šárka. Prodej dr. bytu 2+1, 51 m2, 3. patro.
Cena: Kč 749.000,-

Vrbátky RD 5+1 s garáží a zahrádkou,
podlahová plocha 213
m2. Plyn, studna, obecní vodovod, kanalizace.
Pozemek 293 m2.
CENA: v RK
Konice RD 5+1, typu
OKAL s garáží a bazénem. Dům je po rekonstrukci, výměra pozemku činí 237 m2.
CENA: v RK
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce. Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít
i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra pozemku je 721
m2.
Cena 860.000,-Kč

Byty:
Smržice, okr. Prostějov. Prodej RD 4-5+1, příp. dvougenerační
(obytná plocha 180 m2), sklep, veškeré inž. sítě. Zast. plocha
187 m2, zahrada 387 m2.
Cena: Kč 1.299.000,stavu, nová kuch. linka.

Prostějov, Plumlovská ul. Prodej pozemku o výměře 9676 m2 vhodného k výstavbě v kombinaci podnikání/bydlení. Cena: Kč 1.450,-/m2

Prostějov, Šafaříkova ul. Pronájem vybaveného fitcentra
o celkové ploše 300 m2 s barem, saunou a kosmetickým studiem.
Plyn. ÚT, vzduchotechnika s klimatizací. Cena: Kč 22.000,-/měsíc
BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, Moravská ul.
2+1, Pv, ul. Šárka
2+1, Pv, sídl. Svobody
2+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, Okružní ul.
4+kk, Pv, U spořitelny

Kč 585.000,Kč 749.000,Kč 819.000,Kč 1.100.000,Kč 919.000,Kč 919.000,Kč 1.995.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Garáž – betonový prefabrikát k odvozu
pozemku a bez dopravy

Kč 42.000,- bez

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
2+1, Kralice na Hané
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)
3+1 s garáží, Pv, ul. Kučery Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
4+kk s parkováním, Pv, Krasická ul.Kč 11.000,-/měsíc + ink. (3.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Čechovice
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:

1) Prodej restaurace v Prostějově
2) RD 4+1 Pv - Domamyslice
3) RD 1+1 Čelčice
4) RD Smržice
5) RD Suchdol
6) 3+1 OV Francouzská
7) 3+1 Šárka - po rekonstr.
8) 2+kk Nezamyslice - pěkný byt

3.650 tis.Kč
3.250 tis.Kč
450 tis.Kč
2.300 tis.Kč
1 mil.Kč
1.200 tis. Kč + provize RK
1.400 tis.Kč + provize RK
630 tis. Kč + provize RK

PRONÁJMY:

1+1 Vrahovická - po rek., zahrada, příz.,
1+1 Vrahovická - po rek., zahrada, 2.P..,
1+1 Žeranovská - po rek.
1+1 Okružní - zařízený
2+1 Bulharská

BYTY:

4,5 + ink., k 1.1.2015
4,5 + ink., k 1.2.2015
5,2 tis.+ inkaso, k 1.1. 2015
6,5 tis.Kč vč.ink., k 1.1. 2015
5,7 tis. + inkaso

2+kk Nezamyslice - pěkný byt
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
3+1 OV Francouzská
3+1 Šárka - po rekonstr.
3+1 OV Spitznerova
3+1 OV, Okružní, velký byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše

Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
540.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK
3+1 Sidl. Svobody
1.000.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 538.000Kč
RD 5+1 Vrbátky-Štětovice
749.000Kč
RD 5+1 Určice
939.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Kostelec na Hané
2.925.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.675.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.927.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.337.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.741.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
RD 4+1 Alojzov
2.827.250Kč
RD 3+kk Alojzov
2.318.000Kč

BYT 3+1, Kostelecká ul., s lodžií a šatnou, 5.NP s výtahem.
Byt. dům po revitalizaci - byt je v pův.
CENA v RK
BYT 3+1, Klopotovice, po rekonstrukci
s garáží a zahradou,
bazén, OV, 92 m2,
1.NP zděného domu.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 1+kk s lodžií,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt
i dům po rekonstrukci.
CENA: 565.000 Kč
BYT 2+1, Dolní, OV,
58 m2, 2.NP panel. domu s výtahem, 2.NP,
dům po revitalizaci,
byt pův.stav.
CENA: 758.000,-Kč

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: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
2+1 Špály
4+kk Dolní
4+1 Vrbátky
4+1 Tylova 147m2 po rek.
3+1 Němčice 74m2

Volejte: 723 335 940

Zděná garáž v řad.
zástavbě v lokalitě
Močidýlka, situována na okraji gar. komplexu, rozvod elektro.
CENA: 115.000,-Kč

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 bytem18.000 Kč+ink.

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
7.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.549.000 Kč
Pronájem prodejny Kostelecká ul. 14.000Kč
Stavební pozemek Vranovice – Kelčice 1253m2
740.680Kč
Stavební pozemek Kostelec na Hané 1850m2
925.000Kč
Stavební pozemek Alojzov 525m2
470.000Kč

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3,
Prostìjov

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895

e-mail:
avlk55@seznam.cz

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.

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

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
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

Chaty a chalupy:

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m
Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.

Pozemky:

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

Alojzov - stavební - 4260
m2
Čechovice - 10.708 m2 (3 parcely),
sítě v dosahu
Pronájem zahrady - 100 m2, Krasice
Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m 2
Hrubčice - orná půda - 25.2032m
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

Komerční prostory:

430 Kč/m2
1.500,- Kč/m2
2.400,- Kč/rok2
1.500,- Kč/m
2.250,- Kč/m22
40 Kč/m2
40 Kč/m
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, 2sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m , 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 3x - blízko centra, 9 a 122m2, 2
4,5 tis.Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m,
7.400 + 14.700,- Kč/měs.
2
Tělocvična - pronájem - 262 m , po dobu
24
h,
11.700,Kč/měs.
Obchodní prost. - Kostelecká - 602 m2
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m 28,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
65 tis.Kč + provize RK
Brněnská - s el.
160 tis.Kč + provize RK
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

5.500Kč +ink
7.500Kč vč. ink
7.000Kč +ink
10.000Kč +ink
10.000Kč +ink
5.000Kč+ink

O S TAT N Í

Komerční a nebytové prostory:

RODINNÉ DOMY:

Chata u Brněnské přehrady - dřev.
320 tis.Kč + provize RK
Chata s pozemkem - Plumlov
850 tis.Kč
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč,
Chalupa v obci Březsko
499 tis.Kč

2

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat
Vaši nemovitost?
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

630 tis. Kč + provize RK
520 tis.Kč
1.200 tis. Kč + provize RK
1.400 tis.Kč + provize RK
1.200 tis.Kč + provize RK
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč + provize RK

RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa 390 tis.Kč + provize RK
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
300
tis.Kč
+
provize
RK
RD Želeč - zahr. 1115 m2
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 2+1 Bílovice u Kostelce
370 tis.Kč + provize RK
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
450 tis.Kč + provize RK
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
790 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.2
999 tis.Kč + provize RK
RD 5+2 Dobromilice, 348 m
1.300 tis.Kč
RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
RD 1+1 Plumlov
1.300 tis.Kč + provize
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.300 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m 2
RD 3+kk Hrubčice - novostavba, 926 m
2.390 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
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
RD 4+kk novost., lux. - Bedihošť
4,2 mil.Kč + prov.

ATRIUM (přízemí), Hlaváčkovo nám.1, Prostějov

DOPORUČUJEME

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

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

Nabízíme prodej RD 3+1 Lipová zahrada, garáž.
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko od lesa.
Cena 538.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. rekonstrukci, 774409430
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronájem bytu 3+1, cena dohodou, poplatky. Volejte: 775 02 12 12
VNB REALITY
volné od 1.2.2015. Tel.: 728 359 122
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Hledáme ke koupi větší byt 3+1,4+1. a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů
aktuálně NABÍZÍ:
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
Tel.: 774 421 818
BYT 1+1, sídl.Svornosti 620.000 Kč
denně na 739 066 462
BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč Pronajmu pěkný byt 2+kk, noBYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč vostavba, 55 m2,2 n.p. s výtahem, Rychlá půjčka PV a okolí. Tel.:
RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč ul.Kostelecká, PV. 8 100 Kč vč. in- 776 087 428
RD 5+1, Určice
950.000 Kč kasa. Volný ihned.Tel.: 777 956 050
Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte
RD 2+1, Stařechovice
330.000 Kč
Pronájem kanceláře 5000 Kč +ink. Pronajmu byt 1+1, blízko centra Pv. 604 603 644
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Nájem 5 000 Kč + ink. Volné od
aktuálně NABÍZÍ:
1.2.2015. Tel.: 723 404 398
BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
RD Laškov
490.000 Kč
RD Alojzov
740.000 Kč
RD 2gener Senice n/H 1.360.000 Kč
RD po rek.Tovačov
2.300.000 Kč Sběratel koupí obrazy českých
Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč a moravský malířů, ale i zahraničPozemek centrum PV 3.800.000 Kč ních. Platba v hotovosti na místě.
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Dohoda jistá. Neprodávejte různým
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově obchodníkům, ale přímo sběrateli.
Tel.: 605 138 473
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Galerie umění Prostějov (bývalá
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. NePronajmu byt 1+kk v centru. Volný prodávejte překupníkům, ale odborod 1.2.2015, 5 000 Kč + elektrika. níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
Volat po 15 hod. na tel.č. 739 315 208 tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

KOUPÍM

Aukční ceny ihned v hotovosKoupíme RD do 1 mil. Kč. Tel.:
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
774 421 818
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříKoupím byt 3+1 na Sídlišti Svobody, brné předměty, šperky a veškeré
i v původním stavu. 728 318 836
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
Koupím dům v okolí Prostějova do celé sbírky či pozůstalosti. Info
10 km, RK nevolejte. 732 755 910
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím byt v Prostějově a prodám pěknou stylovou chalupu-RD
Koupíme starožitný nábytek, obv Plumlově. 732 388 718
razy, zbraně, vojenské předměty,
Prodám dům v Kralicích a sháním hodiny, porcelán, sklo, hračky,
ke koupi byt 3+1 nebo 2+1 v PV. moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a za722 539 880
jišťujeme komplexní vyklízecí
Pronajmu 1+1, po rekonstrukci, práce. Seriózní jednání a platba
5.000 Kč + inkaso, nutná kauce. hotově. Tel.: 773 113 303.
Volný ihned. Tel.:603 503 366
Z pozůstalosti po vojácích, letcích,
partyzánech, četnících, funkcionáPronajmeme větší jednopokojový byt, řích apod. koupím medaile, odzna2. patro, v centru Pv, s balkonem a tera- ky, průkazy, foto, písemnosti, unisou. Nájem 4 000 Kč + inkaso a záloha formy. T: 608 420 808.
na služby. Kauce 8 000 Kč, volný od
1.2.2015. Tel.: 603 546 705. NE RK!
Prodám byt 1+1v Pv, v OV. Tel.:
776 181 075 NE RK!

Nabízíme výstavbu RD 4+1 na klíč Prostějov –
Vrahovice, lokalita Trávníky.
Obytná plocha domu 94,8m2. Pozemek 506m2.
Možnost volby z více projektů.
Cena 2.800.000Kč
Volejte: 739 322 895

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.

PRODÁM

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13
Doučování angličtiny pro děti a začátečníky. T.: 775 263 893 email.:
zdenka.kopecna@gmail.com
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele). STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
721 344 771. Práce strojem UNC,
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoTel.: 602 510 465
výkopové, terénní práce.
tovosti. 774 409 430
Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův.
stav. Tel.: 774 101 818

Pronajmu byt 2+kk,nově zrekon- Prodám vepře 290 kg. Cena 10 000 Kč.
struovaný, 68m2, v Kostelci na Tel.: 603 112 059
Hané. K nastěhování 1.2.2015. Tel:
Prodám vepře váha 120 kg. Cena 37
737 112 123
Kč/kg. Tel.: 603 112 059

Provádíme dokonalé strojové čištění
čal. sedacích souprav a koberců. M.
Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
www.revay.cz

Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
774 858 723
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Pronajmu obchod v centru města Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Prostějova, 34m2. Tel.: 777 135 540

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pronajmu byt 2+1 v klidné části PV od
1. 2. 2015. Nájemné 6.700 Kč včetně
inkasa. Nutná kauce ve výši měsíčního
nájemného. Tel. 775 712 772 po 16. hod.
Nevolat RK.
Koupím 1+1, 2+1 v Pv. Platím hotově.
Tel.: 724 944 959
Pronajmu 1+1 v Pv. Tel.: 607 919 040

POPRVÉ CELOBAREVNÁ!!!
UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK 23. ledna v 10.00 hodin

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

PRÁCI NABÍZÍ

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO

Nabízím víkendové brigády v baru Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
s diskotékou. Noční provoz. Info na
tel.: 777 757 280

RŮZNÉ

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

Přijmeme mistra/mistrovou, vedoucí zámečnické výroby. Email:
technikpv@seznam.cz tel.: 603 533 508 Lyžování v Itálii 16. – 21.2.2015.
Akční cena. Bus 800 Kč z Pv. 8 míst
Centrum regenerace v Prostějově. i jednotlivě. Tel.: 608 111 622
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

SEZNÁMENÍ

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling od 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271,
K vážnému seznámení hledám ženu
9-12 h www.studio365.eu
z Pv a okolí. Vdovec 64/166. Tel.:
Přijmu řidiče pro vnitro. přepravu. 774 809 845
ŘP sk. C. Tel.: 605 248 001
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Dne 21. ledna 2015
vzpomeneme
10. výročí od úmrtí
pana Josefa PORTEŠE
ze Ptenského Dvorku – Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 22. ledna 2015
si připomeneme
páté výročí od úmrtí
paní Zdeňky MOŽÍŠOVÉ
z Vrahovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manžel, syn
a dcera s rodinou.

Dne 22. ledna 2015
vzpomeneme první smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KOVÁŘ
z Kladek.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Věra a děti s rodinami.

Ruku už ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 24. ledna 2015
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Karla PÍRKA
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a synové s rodinami.

Hledám akvaristu na údržbu akvárka
v PV. 1-2 hodiny týdně údržby. Tel.:
602 553 222
Přijmu instalatéra, topenáře s praxí.
608 167 743

Oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že ve středu
21. ledna 2015 v 11.45 hodin
se rozloučíme
s paní Libuší SOLDÁNOVOU
ze Soběsuk
v obřadní síni v Prostějově.
Za projevenou
soustrast děkuje rodina.

Oděvní firma Lorgit přijme
švadleny na šití konfekce. Tel.:
582 340 591

Dne 21. ledna 2015
uplyne 5 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

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

Práce: www.pracedomu.info
Hledám elektrikáře.774 989 007
Hledám zkušenou švadlenu na občasnou brigádnickou výpomoc. Vhodné
i pro důchodce. tel.: 736 428 666

Dne 20. ledna 2015
si připomeneme 5. výročí, kdy
nás opustil náš tatínek a manžel
pan Zdeněk KLEMEŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Strojírenská firma z Prostějova hledá zámečníka s praxí a znalostí výkresů. Nástup možný ihned. Tel.:
602 760 099
Přijmu brigádníka na stavbu. Tel.:
608 718 813
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme ihned do HPP invalidního důchodce na úklid. Místo výkonu Kralický Háj. Zkrácený pracovní úvazek.
Podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Informace na tel.čísle: 602 786 692

klikni na
www.
vecernikpv
.cz

Dne 15. ledna 2015
jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Zdenka NAVRÁTILOVÁ
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

Dne 8. ledna 2015
jsme se naposledy
rozloučili ve smuteční síni
na Mlýnské ulici
v Prostějově
s naší maminkou

Zarmoucená rodina.

Dne 21. ledna 2015
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní
Marie ZAPLETALOVÉ
z Mostkovic – Stichovic.
Manžel, syn Ivo s rodinou,
maminka a rodina Černých.

POPRVÉ CELOBAREVNÁ!!!
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK 23. ledna v 10.00 hodin

Dne 21. ledna 2015
vzpomínáme
7. smutné výročí úmrtí
paní Anny
BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina

Děkujeme všem,
za projevenou soustrast při
posledním rozloučení na
Mlýnské ulici
v Prostějově
s panem Miloslavem
HÁJKEM.
Velké poděkování patří
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za vstřícný a
profesionální přístup.
Manželka a děti
s rodinami.

NOVý
ˇ
Vecerník
za starou
cenu!
CHCETE
MÍT
OBLÍBENÉ

NOVINY
NADÁLE
ZA
15 KORUN?
Samotné
noviny
jen č
K
7b8alí0čku s b0oKnčusy
v

e 85
pouz

nalistujte
stranu 12
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V Melbourne začíná první grandslamový podnik sezóny
Jaké byly dva triumfy hráčů TK AGROFERT?

Na Australian Open může ve třetím kole

Veselého
nezastavila
dojít k duelu Berdycha s Veselým

kvalifikace ani hráči světové dvacítky

Kvalifikace nevyšla Pavláskovi ani Krejčíkové
překážkou by měl být Rakušan Melzer
a ve třetí kole pak oddílový kolega Jiří
Veselý! Toho na úvod čeká Srb Viktor
Troicki. Vítěz duelu v případě následujícího úspěchu bude pravděpodobně
čekat Rafael Nadal.
Trpce skončila kvalifikace na Australian Open pro Adama Pavláska
a Barboru Krejčíkovou. Prostějovský
tenista v 1. kole porazil Brazilce Andre Ghema 6:1, 7:6, následující bitvu
prohrál s Janem Hernychem 7:6, 3:6,
12:14. Poslední sada se hrála 97 minut. „Jsem zklamaný. Vítězství bylo
blízko,“ litoval porážky Pavlásek. Ve
druhém kole skončila také Křejčíková. Po postupu přes Peruánku Biancu
Bottoovou nestačila ve třech setech na
Číňanku Liou Fang-čou.
Po úspěchu v kvalifikaci, odkud do
hlavní soutěže povyskočili nejen přemožitel Adama Pavláska hernych, ale
také další trio do ženského pavouku
má český tenis ve hře hned čtrnáct želízek, z toho rovnou desítku žen. Turnaj
odstartoval dnes v noci středoevropského času a z prostějovských vyslanců se pustil do boje jako první Tomáš
Berdych a to od 4:30 hodin ráno.

Hned tři tenisté z Prostějova jsou na Australian
Open mezi nasazenými. Celkově se na prvním
grandslamu představí pět zástupců TK Agrofert.
Mezi ženami nasazenou čtyřku Petru Kvitovou
a šestnáctku Lucii Šafářovou doplní Tereza
Smitková. Vedle turnajové sedmičky Tomáše
Berdycha se v hlavní soutěži mužů představí i Jiří
Veselý, čerstvý vítěz turnaje v Aucklandu.
Melbourne, Prostějov/lv
Petra Kvitová, která touží po velkém
úspěchu, narazí nejprve na kvalifikantku Richel Hogenkampovou z
Nizozemska, následně by ji měla čekat
vítězka duelu barthelová - Vekičová,
ve třetím dějství se rýsuje Dellacquaová a v somifinále Němka Petkovicová.
V případě postupu všech favoritek
by ve čtvrtfinále vyzvala Agniezsku
Radwaňskou a v semifinále světovou jedničku Serenu Williamsovou.
„Ráda bych postoupila co nejdále.
Hlavně ale chci udělat lepší výsledek
než před rokem. Nerada na to vzpomínám. Chci tuhle zkušenost vymazat,“

uvedla Kvitová, která před rokem
opustila turnaj hned po prvním zápase.
Šafářové los určil Jaroslavu Švedovovou, která reprezentuje Kazachstán.
Pokud se druhá nejlepší Češka prokouše až do čtvrtého kola, což není
vzhledem k losu nereálné, může na ni
čekat Maria Šarapovová. Talentovaná
Smitková narazí v úvodním dějství na
Chorvatku Mirjanu Lučičovou-Baroniovou. Jestliže uspěje, čeká ji pravděpodobně dvanáctá nasazená Flavia
Pennettaová z Itálie a pak případně
Venus Williamsová.
Tomáš Berdych vyrazí za obhajobou
loňského semifinále v zápase proti
Kolumbijci Alejandro Fallovi, další

Fotoreportáž

Září. Úsměvy rozdává Petra
Kvitová na všechny světové
strany.
Foto: Jiří Vojzola
My vám prostřednictvím snímků
externího fotografa Večerníku Jiřího Vojzoly, který je přímo v dějišti
úvodního grandslamového podniku
sezóny, přinášíme malou ochutnávku
předstartovní atmosféry...

vččerrejší deen v mellboourrnee...

2 x foto: Jiří Vojzola

Chce do dvacítky. V dobré pohodě byla před vstupem do grand- Jdou na to. Nového kondičního trenéra Alexe Stobera (na snímku
slamového turnaje také světová šestnáctka Lucie Šafářová.
vlevo) přibralo do svého realizačního týmu duo Kvitová - Kotyza.

Berdych vynechá

Po mužském turnaji v Prostějově

první kolo Davis Cupu
Praha, Prostějov/lv - Bez české
jedničky a hvězdy TK Agrofert
Prostějov Tomáše Berdycha se
představí daviscupová reprezentace v utkání prvního kola nového
ročníku soutěže proti Austrálii.
Zápas bude v termínu od 6. do
8. března 2015 hostit Ostrava.
„Tomáš vynechá první kolo a bude
hrát další zápas. Buď čtvrtfinále,
nebo baráž. Je to sice riziko, ale
taková je realita,“ potvrdil rozhodnutí sedmého hráče světa Miroslav
Černošek, jehož společnost Česká
sportovní zápasy Davisova poháru
organizuje.
Nejlepší český tenista před sezonou
vyměnil trenérský tým s cílem dosáhnout na ještě větší úspěchy. Také

proto se z účasti v první fázi Davis
Cupu omluvil. „Jsme ale domluveni, že v týmu bude pokračovat
Lukáš Rosol i Jiří Veselý,“ poznamenal Černošek.
Do Ostravy by měl být připravený
také Radek Štěpánek, který po problémech s lýtkem naplno trénuje
a věří, že proti Austrálii nastoupí.
„Pokud se nestane nic nečekaného,
budu nachystaný,“ tvrdí zkušený
tenista, který se chce na turnaje ATP
vrátit v polovině února. „Před Davis
Cupem bych rád odehrál několik
zápasů. Do Ostravy se těším. Očekávám vyrovnané utkání. Budeme
se snažit využít domácí atmosféry a
pokračovat v našem úspěšném tažení,“ prohlásil Štěpánek

se špičkového podniku WTA
dočkaly i ženy v Praze

Praha, Prostějov/lv - Aktuální světová jedenáctka a poslední finalistka Australian Open Dominika
Cibulková bude jedničkou nového
turnaje WTA, který se bude pod
názvem J&T Banka Prague Open
hrát na antukových kurtech Sparty od 27. dubna do 3. května 2015.
Z tuzemské špičky bude chybět
pouze Petra Kvitová, která jako
hráčka světové desítky může hrát
turnaj kategorie International jednou za půl roku a startovala již
v Šen-čenu. „S Petrou a trenérem
Davidem Kotyzou jsme ale domluveni, že se na Spartě představí
v příštím roce,“ prohlásil Miroslav
Černošek, majitel pořádající agen-

tury Česká sportovní. Diváci se ale
můžou těšit na Lucii Šafářovou, Karolínu Plíškovou, Barboru Záhlavovou-Strýcovou, Kláru Koukalovou
nebo Petru Cetkovskou. „Jsme rádi,
že kromě mužského turnaje v Prostějově se v České republice uskuteční také špičkový podnik žen,“ uvedl
Černošek.
Pořadatelé sehnali na tři roky titulárního partnera, kterým je J&T
Banka. Také díky výrazné podpoře
bude vstup do areálu po celý turnaj
volný. Ve Stromovce vyroste centrální kurt s kapacitou dvou a půl tisíce míst, přičemž pořadatelé věří, že
minimálně na konci turnaje budou
jeho ochozy plné.

Auckland, Prostějov/lv - V životní formě se na turnaji v novozélandském Aucklandu představil tenista
TK Agrofert Prostějov Jiří Veselý. Poprvé v životě porazil, a hned ve dvou případech, hráče světové dvacítky
a senzační tažení dotáhl do úspěšného konce, když ve
finále zdolal Francouze Adriana Mannarina.
„Před závěrečným zápasem jsem byl hodně nervózní. Atmosféra finále byla svazující. Na druhou stranu mě uklidňovalo, že soupeř je na tom stejně. Také hrál finále poprvé.
Naštěstí se mi dařilo na servisu a díky tomu jsem získal
sebevědomí a šel za výhrou,“ přiblížil své pocity během
posledního zápasu Veselý.
Daviscupový reprezentant musel přitom absolvovat kvalifikaci, kde se skvěle rozehrál. Na vlastní kůži to pocítil
třináctý hráč světa Ernests Gulbis z Lotyšska. Utkání druhého kola Veselý ovládl po výsledku 6:2, 3:6, 6:1. „Bylo to
poprvé, kdy jsem porazil hráče ze světové dvacítky. Po takovém úspěchu každému narostou křídla,“ uvedl prostějovský
tenista, který následně přehrál Donalda Younga 6:2 a 6:3
a nezastavil jej ani Kevin Anderson z Jihoafrické republiky.
Světová šestnáctka prohrála 4:6, 6:7. „Ukázalo se, že jsem
na tom dobře i kondičně, což je dobrá zpráva,“ těšilo vítěze.
Pak už následovalo finále, ve kterém Veselý navázal
na úspěch Jiřího Nováka. Bývalý prostějovský hráč
se v Aucklandu radoval v roce 1996. „Zlepšení jsme
věnovali celou přípravu s Ladislavem Simonem. Servis se
podařilo posunout na vyšší úroveň, zlepšil se také return. Pochopitelně jsem rád, že naše úsilí přineslo ovoce tak brzy,“
konstatoval Veselý.

Sydney, Prostějov/lv - Jako na
kvalitní turnaj bude na Sydney
vzpomínat jen v dobrém Petra
Kvitová. Světová „čtyřka“ a tuzemská hvězda potvrdila pozici
nasazené jedničky a získala svůj
patnáctý titul na okruhu WTA,
když prohrála jediný set. „Je to
skvělý start do sezony,“ radovala
se rodačka z Fulneku a tenistka
TK Agrofert Prostějov.
V prvním kole klání měla volný
los, v tom dalším porazila Číňanku Pcheng Šuaj 6:1, 7:5 a ve
čtvrtfinále Australanku Jarmilu
Gajdošovou 4:6, 6:3, 6:4. „Nebyly to snadné zápasy. V důležitých
okamžicích jsem se ale dokázala
soustředit a přitlačit,“ těšilo Kvitovou. V semifinále pak přehrála
Cvetanu Pironkovovou z Bulharska 7:5, 6:1. „S každým zápasem
se zlepšuji. Je to dobrý pocit. Druhá sada byla téměř bez chyby,“ komentovala své vystoupení vítězka
ankety Nejlepší sportovec České
republiky 2014.
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Je to tam! Kvitová právě
udolala krajanku Plíškovou.
Foto: internet

Veselý je v první čtyřicítce
Prostějov/red - Petra Kvitová i přes zisk titulu
v Sydney nakonec zůstává čtvrtá ve světovém
tenisovém žebříčku, její finálová soupeřka
Karolína Plíšková poprvé v kariéře pronikla
do elitní dvacítky. V novém pořadí WTA druhou desítku uzavírá.
Nové maximum má těsně před začátkem úvodního grandslamu sezony také Jiří Veselý, jenž
po vítězství na turnaji v Aucklandu poskočil
o čtyřidvacet míst a v žebříčku ATP se ocitl na
39. příčce.
Další stálice své pozice udržely. Tomáši Berdychovi patří sedmá příčka, Lucie Šafářová je
i nadále šestnáctá. Mírně si naopak pohoršily
Petra Cetkovská (z 57. na 59. místo) a Tereza
Smitková (z 65. na 68. příčku).

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

ZA 15 KORUN?

Český tenista se v novém vydání žebříčku ATP posune na
39. místo. „Nebudu v prvních kolech narážet na nasazené
tenisty, protože budu sám nasazený. To je velká výhoda,
kterou přineslo toto vítězství,“ těší Veselého, který v úvodním dějství Australian Open narazí na Viktora Troického ze
Srbska. „Bude to těžký zápas. Ale když předvedu svoji hru,
může to dopadnout dobře,“ věří si tenista.

Kvitová v Sydney ztratila v turnaji jediný set

NOVý Večerník za starou cenu!
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Mám to. Jiří Veselý se dočkal prvního triumfu na
okruhu ATP.
Foto: internet

Ve finále se Kvitová postavila proti
Karolíně Plíškové. Po výhře dvakrát
7:6 se mohla radovat i z celkového
triumfu. V první sadě přitom prohrávala 3:5, ve druhé jí naopak k poklidné koncovce nestačilo ani vedení
5:1. „Bylo to hodně vyrovnané,“
uznala Kvitová. Zkrácené hry patřily
prostějovské tenistce, která ovšem
uznala, že rozhodlo pouze několik
míčků. „Hlavně v tom prvním setu
stačilo prohrát dvě výměny a mohlo
být všechno opačně. Karolína hrála
dobře, příště vyhraje,“ uznala kvality soupeřky prostějovská tenistka,
která se mohla spolehnout na vlastní
podání. „V důležitých okamžicích
jsem se mohla na servis spolehnout.“
Do grandslamového turnaje v Melbourne vstoupí nejlepší česká tenistka v úterý. Krátkou pauzu využila
k malému odpočinku. „Program
je náročný, každý den volna je příjemný. Rozhodně je pro mě lepší,
že do turnaje vstoupím až v průběhu
druhého hracího dne,“ poznamenala
Kvitová.

L. Šafářové se nedařilo,
„Berďa“ vyhrál exhibici
Sydney, Melbourne, Prostějov/lv - S generálkou na první
grandslam sezony nebyla spokojená Lucie Šafářová. Hned
v prvním kole turnaje v Sydney nestačila na domácí Samanthu Stosurovou a prohrála 6:7, 7:5, 3:6, i když o postup
bojovala přes tři hodiny.
Česká hráčka přitom v předcházejících šesti vzájemných zápasech
ji pokaždé porazila a v první sadě měla tři setboly. „Byl to zvláštní
zápas. Několikrát se přerušovalo kvůli dešti a s tím jsem se nevyrovnala tak dobře jako soupeřka,“ přiznala Šafářová.
V ústraní se na úvodní vrchol sezony připravoval Tomáš Berdych. Z tréninku v Melbourne si odskočil na exhibici v Adelaide,
kde porazil bývalou světovou jedničku Lleytona Hewitta 6:2, 6:3.
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Lukostřelci vylepšují svá osobní maxima Judisté Sokola I Prostějov začali sezonu v Brně

Prostějov/mm, jim - Krátká
lukostřelecká přestávka je minulostí a prostějovští závodníci
stejně jako v předešlých letech
objíždí závody Českého poháru v Přerově a Kostelci na
Hané. Tyto akce jsou pro ně
zejména přípravou na halové
mistrovství republiky, to hostí
v březnu Hradec Králové.
„Přes omezené možnosti tréninku
dosahují naši lukostřelci dobrých
výsledků. Svědčí o tom nastřílené osobní rekordy našich talentů.
V juniorech si osobní maximum
zlepšil Petr Musil v divizi kladkový luk nástřelem 568 bodů,
v divizi reflexní luk zase Michal
Hlahůlek posunul své maximum
na 568 bodů,“ těší předsedkyni
oddílu Magdu Majarovou.
Dařilo se i Dominiku Chlachulovi, ten v letošní sezóně postoupil mezi juniory a osobní
rekord si zlepšil na 554 bodů.
O kategorii výš, v jeho případě
mezi kadety, se posunul také
Josef Křesala. „Osobní rekord
má zatím 506 bodů, ale je
u něj předpoklad dalšího nárůstu výkonnosti,“ upozornila
šéfka klubu.
Nejmladší oddíloví lukostřelci
se také stále zlepšují. „Uvidíme,
co z toho vytěží při nadcházejícím únorovém mistrovství
republiky žáků. Michael Roba
bude obhajovat svůj loňský
titul, nicméně letos ve vyšší
kategorii. Z mladších žákyň se
zlepšují jak Terezie Moudrá, tak

i Eliška Novotná. Stejně tak se
daří Žanetě a Tereze Svobodovým, které startují v kategorii
do deseti let,“ vyjmenovala Majarová talentované střelce.
V začátečnících, kteří mají za sebou první závody, si její pochvalu zasloužily Bára Machalíková,
Magdalena Havránková, Ondra
Martínek a Tomáš Potměšil.
Kromě výsledků jednotlivců,
které jsou zařazeny do Českého
poháru, probíhají také soutěže
družstev v halové lukostřelbě.
Prostějovští muži startují v první lize ve složení Michal Hlahůlek, Kamil Kovář, Miroslav
Hudec, Dominik Chlachula a
po prvním kole jsou na třetím
místě, o které se dělí spolu
s družstvem Sokola Vršovi-

ce. „V přeboru oddílových
družstev jsou žáci Michael
Roba, Terezie Moudrá, Eliška
Novotná, Bára Machalíková po prvním kole dokonce
na prvním místě. A vedoucí
pozici v přeboru oddílových
družstev mužů zatím drží Viktor Nevrla, Zdeněk Zapletal,
Jiří Smrček, Ivo Macenauer
a Jiří Hetman.
Na základě pozitivních loňských zkušeností spolupracuje Lukostřelba Prostějov se
základní školou Palacká, kde
vede kroužek tohoto sportu.
„Zájem dětí o lukostřelbu nás
těší a jsme rádi, že nám škola
poskytuje prostory pro tréninky
žáků, za což děkujeme,“ zmínila
Magda Majarová.

Jedna z nadějí. Čerstvý junior Dominik Chlachula patří mezi
místní talenty, i on si posunul vlastní rekord.
Foto: Lukostřelba Prostějov

Brno, Prostějov/jim - Z prvního
měsíce letošního roku nestihlo
uplynout ani celých deset dní
a už ti nejmenší judisté Sokola I
Prostějov změřili síly s ostatními
soupeři z moravských oddílů. Nevýhodou těchto prvních závodů
přípravek, bylo zamíchání všech
nejmladších kategorií dohromady, avšak prostějovští mladíci dali
o sobě i tak dostatečně vědět.
Ve váze do 20,8 kilogramů se na
druhém místě umístil výborným výkonem Petr Mejzlík a třetí skončila
Denisa Holubářová. Tito dva nejlehčí závodníci z Prostějova svým
podaným výkonem nezklamali.
V hmotnosti do 24,5 kilogramů
skončil druhý Jakub Vejmola, který
zaváhal pouze jednou. Jeho kolega
Michal Mejzlík vystoupal ve stejné
kategorii na třetí pozici a ukázal, že
se téměř rovná o dva roky starším
soupeřům. Ve váze do 26,2 kilogramů se na třetím místě umístil Erik
Pospíšil, který svým výkonem ukázal, že se stále zlepšuje.
Prvního dílu roku 2015 využil trenér Zdeněk Gottwald také k ohlédnutí za ukončenou sezonou 2014.
„Oddíl juda Sokola I Prostějov absolvoval přibližně čtyřicet závodů.
Nejlépe hodnoceným závodníkem
se stal Jakub Vejmola, který v sedmnácti turnajích získal čtyřikrát
zlato, osmkrát stříbro a pětkrát
bronz,“ započal svou rekapitulaci.
Druhým nejlepším sokolem byl
Matyáš Roubík. Z jednadvaceti závodů vytěžil šestkrát zlato, dvakrát
stříbro a dvakrát bronz. Za ním se

Začali úspěšně. Prostějovští judisté vystoupali i v prvním závodu tohoto roku na stupně vítězů, na jihu
Moravy skončili dvakrát druzí a třikrát třetí.
Foto: Sokol I Prostějov
umístil Pavel Burget, jenž byl ze
sedmnácti účastí čtyřikrát první,
třikrát druhý a pětkrát třetí. „Na
čtvrtém místě skončil Stanislav
Macák. Z účastí na jedenácti závodech nastřádal tři zlata, tři stříbra a
tři bronzy. Pátý byl Ondřej Němec,
šesté místo si rozdělili Adéla Žáková, Simona Janečková a Samuel
Valenta. Devátý byl Martin Pazde-

ra, o desátou pozici se podělili Dominik Pohl a Jiří Pazdera, dvanáctí
skončili Erik Pospíšil a Táňa Navrátilová,“ vyjmenovával Gottwald
dlouhý seznam.
alší pořadí v oddíle si účastí na
závodech rozdělili Martin Znojil,
Martin Němec, Jiřina Frýbortová,
Šimon Skopal, Radim Götz, David Dvořák, Adéla Palečková.

„Tito všichni mladí ´sokolíci´ předvedli velké nasazení v uplynulém
roce a určitě budou i nejen v tom
dalším pokračovat a předvádět stále
lepší výkony a tréninkové nasazení.
Pokud vydrží v chuti k tomuto sportu a vydrží jim zdraví, tak mohou
pomýšlet na ty nejvyšší příčky i v tak
velké konkurenci,“ všímá si Zdeněk
Gottwald obrovského potenciálu.

Trio prostějovských plavců se stalo mistry republiky

Prostějov/jim - Poslední víkend před Vánocemi se v plzeňském bazénu na Slovanech
uskutečnilo Zimní mistrovství
České republiky dorostu a dospělých. V průběhu čtyř dnů
se na startu představilo pět
prostějovských plavců. A jaká
byla jejich bilance? Tři zlaté,
dvě stříbrné a jedna bronzová
medaile. V prostějovském bazénu tak opět plavou úřadující
mistři republiky.
Hned první den vynesl Jakubu
Cibulkovi stříbrnou medaili v disciplíně 100 metrů polohový závod.
Čas 57,63 je současně Jakubovým
osobním rekordem. Skvělé výkony předvedl v úvodu druhého
dne třináctiletý Lukáš Řehořek,
který byl na „velkém“ šampionátu
poprvé. Už o týden dříve vystoupal hned třikrát na nejvyšší a jednou
na stříbrný stupínek při mistrovství třináctiletých v Prostějově. Me-

dailové šance ve starší konkurenci
sice neměl, ale svým výkonem
v disciplíně 50 metrů prsa vytvořil
rekord třináctiletého žactva, který
má nyní hodnotu 31,78.
A druhý den i nadále pokračoval
skvěle. Kateřina Praskačová
a Jakub Cibulka se dostali do
finále v disciplíně 100 metrů
motýlek. Ve finále pak Jakub Cibulka proměnil šanci v bronzovou
medaili a Kateřina Praskačová
skončila šestá.
Třetí den zahájil Lukáš Řehořek
dalším
rekordem,
tentokrát
v disciplíně 100 metrů prsa výkonem 1:09,36. Povzbuzeni úspěchem svého mladšího oddílového kolegy, vyplavali si
i Kateřina Praskačová i Jakub
Cibulka další finálovou účast
v disciplíně 200 metrů motýlek.
V odpoledním finálovém bloku
se na svůj první start postavil
Jakub Cibulka ve finále na 50

metrů znak. Po výborné obrátce
a skvělém vyvlnění si vypracoval
náskok, který si udržel až do finiše.
A časem 26,57 získal zaslouženě
titul mistra České republiky. Ve
finále na 200 metrů motýlek se
nedala zahanbit ani Kateřina
Praskačová. Skvělým finišem
v závěru trati porazila soupeřku
Anastasii Krastelevu z Bohemians
Praha výkonem 2:20,35 a také ona
se postavila na stupínek nejvyšší
pro mistryni republiky. Na závěr
ve stejné disciplíně mužů opět
výborným finišem získal Jakub
Cibulka pro prostějovský klub
stříbrnou medaili, když dohmátl
v čase 2:04,48.
Poslední den Mistrovství to „zacinkalo“ ještě dvakrát. V odpoledním finále na 50 metrů motýlek vybojoval Jakub Cibulka
výkonem 25,27 stříbrnou medaili.
Ve stejném finále žen skončila
Kateřina Praskačová časem 29,69
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na sedmém místě. Stejnou pozici
získala i ve finále 100 metrů
volný způsob, když dohmátla
v čase 1:00,06. Zlatá tečka přišla
při posledním startu Jakuba
Cibulky ve finále na 100 metrů
znak. Výborným výkonem nedal
soupeřům ve finiši šanci a výkonem 57,69 získal svůj již druhý
titul českého šampiona.
Závodů se zúčastnili i další prostějovští plavci Kateřina Kadlecová a Michal Kašpar. Na medaile sice nedosáhli, ale vylepšili
svá osobní maxima a ostudu
neudělali.
Zimní sezóna tak skončila. Nyní
se mohou prostějovští plavci po
zaslouženém odpočinku začít
připravovat na jarní sezónu, která
se kvapem blíží. Za podporu
a přízeň směřují své poděkování
všem přátelům prostějovského
plavání i Statutárnímu městu
Prostějov a Olomouckému kraji.

Hvězdy. Jakub Cibulka, Dominika Praskačová a Lukáš Řehořek (zleva) vybojovali v Plzni i Prostějově
hned jedenáctku cenných kovů.
Foto: TJ Prostějov
otné noviny
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Mladší přípravky si Korfbalisté Prostějova drží čtvrté extraligové místo
zahrají v Nezamyslicích
Prostějov/jim – Komise mládeže
při Okresním fotbalovém svazu
(OFS) Prostějov uspořádá v sobotu 31. ledna turnaj mladších
přípravek pro hráče narozené
v roce 2006 a později. Prezence družstev se v nezamyslické
sportovní hale uskuteční od osmi
hodin ráno, samotný začátek je
v plánu o půl deváté.
Vyplněné závazné přihlášky
mohou zájemci zasílat na adresu

okresního svazu Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov
až do pátku 23. ledna, předběžný zájem mohou projevit na telefonních číslech 582 351 522, 604
940 603 či zasláním e-mailu na
adresu f.kocourek58@centrum.cz.
Startovné za družstvo činí sedm
set korun, občerstvení uhradí
pořadatel. OFS předpokládá, že
se turnaje zúčastní celkem osm
týmů.

STARŠÍ PŘÍPRAVKY se

sejdou v Nezamyslicích
Prostějov/jim - V neděli 1. února uspořádá Komise mládeže při
Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov turnaj starších
přípravek U10. Klání určené pro hráče ročníku 2004 a mladší
se uskuteční v nezamyslické sportovní hale od půl deváté ráno,
samotná prezence začíná přesně o půl hodiny dříve.
Startovné určené na částečné pokrytí výdajů činí sedm set korun,
občerstvení hradí OFS. Družstva se mohou přihlašovat do pátku
23. ledna zasláním vyplněné přihlášky na adresu okresního svazu
Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, předběžný zájem
mohou projevit na telefonních číslech 582 351 522, 604 940 603 či
zasláním e-mailu na adresu f.kocourek58@centrum.cz. Předpokládaný počet účastníků je osm týmů.

Prostějov/jim - První polovinu sou- zkomplikovali závěr zápasu, srovnali
těže uzavřeli prostějovští korfbalis- hosté na konečné skóre 16:16,“ litoté na domácí půdě proti aktuálně val ztraceného bodu.
poslednímu VKC Kolín. Souboj
o čtvrtou příčku nakonec vyzněl SK RG Prostějov - VKC Kolín
lépe pro hosty, kteří si odvezli tři
22:23 (16:12)
body za remízu a vítězství. Členové Sestava a koše Prostějova: HavSK RG Prostějov si to ale vzápětí lová 8, Vyroubal 4, Zelinková 4,
vynahradili na půdě Českých Bu- Šťastná 3, Galíček 1, Lešanská 1,
dějovic, kde dokázali ukořistit dva Lorencová 1, M. Marek, Šnévajs,
body za druhou výhru v tomto ex- Šnajdr. Trenér: David Konečný.
traligovém ročníku.
Odveta vypadala úplně jinak. Vyštempo hry přineslo nejen více
SK RG Prostějov - VKC Kolín ší
ostřejších zákroků, ale také rych16:16 (6:9)
lejší nárůst košů i díky penaltám
Sestava a koše Prostějova: Ze- a volným hodům. „Podařilo se nám
linková 4, Vyroubal 3, Šnévajs 3, odskočit až na šestikošový rozdíl
Galíček 2, Lešanská 2, Šťastná 2, a i přes mírnou korekci udržet náskok
Havlová, M. Marek, Šnajdr, Tichý. až do poločasu. Kolín ale opět nijak
nesložil zbraně a postupným úsilím
Trenér: David Konečný.
srovnal,
což přineslo dramatickou
Začátek prvního zápasu se Středočechy byl poměrně rozvážný koncovku a přetahovanou o každý
z obou stran, týmy dlouho hleda- koš,“ popisoval Uherka. Na prosly cestu k úspěšnému zakonče- tějovské straně se projevovala únaní. Nakonec otevřeli skóre hosté va, nepřesných přihrávek přibylo
a i po zbytek úvodní půle se jim a naopak ubylo správného uvolňodařilo lépe. „Když se nám podařilo vání. „Naše obrana naštěstí soupeři
srovnat skóre, často jsme nabídli nedovolila lehké zakončení a utkání
soupeři šanci svou chybou v obraně spělo k dramatickému konci. Ten se
ke snadnému koši. Poločas 6:9 tak lépe povedl hostům, kteří po rozdíbyl pokračováním našich nevýraz- lovém koši takticky zvládli poslední
ných výkonů z předchozího kola,“ minutu a posunuli se díky tomu
mrzelo prostějovského asistenta v průběžné tabulce před nás na čtvrtou příčku,“ netěšilo kouče SK RG.
Martina Uherku.

Ve druhé půli se však domácím podařilo zpřesnit obranu a konečně
také proměňovali vytvořené šance.
„Otočili jsme vývoj utkání do jednobodového vedení, ale potřebný druhý
koš, který by nám poskytl více klidu,
nám byl zapovězený. Zkušený Kolín
nijak nepanikařil, a když jsme si sami

Šnajdr 1. Trenér: David Konečný.
Následovalo ještě jedno extraligové
dvojutkání a po něm si Prostějov
a Kolín opět prohodily pořadí. Vládce mládežnických soutěží se tak dočkal i mezi dospělými a opět je díky
lepšímu skóre čtvrtý. Radost navíc
znásobilo to, že se jednalo o nečekané dva body z palubovky úřadujícího mistra Českých Budějovic.
„Zápas začal vyrovnaně a do stavu
4:4 jsme tahali za delší konec spíše
my. Pak jakoby na náš tým opět
padla obava z toho, že zápas můžeme zvládnout v náš prospěch a vlastními chybami jsme pomohli soupeři
jít do vedení. Navíc se těsně před
poločasem zranila Aneta Lešanská
a skóre ukazovalo 10:8 pro soupeře,“
přibližoval úspěšně zvládnuté střetnutí hlavní kouč David Konečný.
Poločas tedy nenaznačoval šťastný konec pro hosty. „Ovšem možná právě zranění Anety odvedlo
hráčskou pozornost od zápasu
a do našich hlav se dostavil klid
z toho, že vítězství a samotný zápas
není to nejdůležitější. Naopak
jsme do druhého poločasu nastoupili s pozitivní myslí,“ komentoval
Konečný obrat na 10:14. České
Budějovice jsou ale zkušeným
týmem se zkušeným trenérem,
a tak se skóre opět přelilo na domácí stranu. „Asi čtyři minuty před
koncem se zastavilo skóre na staKCC Sokol České Budějovice vu 16:16. Naštěstí jsme si zacho– SK RG Prostějov 17:19 (10:8) vali v hlavách pozitivní myšlení
a přesně nám vyšlo dodržení závěSestava a koše Prostějova: Havlo- rečné taktiky. Dva naše útoky, dvě
vá 4, Lešanská, Nasadilová 2, Šťast- střely našich děvčat Lenky Nasaná, Galíček 2, M. Marek 2, Šnévajs dilové a Renaty Havlové a opět
1, Vyroubal 7. Střídali: Zelinková, tu bylo vedení o dva koše 18:16,“

usmíval se lodivod SK Rg. Hosté
již drželi míč a čekali na jistou šanci k zakončení. Tu vybojoval Petr
Šnajdr pro Sašu Vyroubala, který
třicet sekund před koncem zajistil
vedení 19:16. „Závěrečná střela
Budějovic z dálky již na našem
vítězství nic změnit nemohla, a tak
jsme mohli slavit druhé vítězství
v sezóně,“ radoval se Konečný.

KCC Sokol České Budějovice
- SK RG Prostějov 17:11 (12:3)
Sestava a koše Prostějova: Havlová 3, Zelinková, Nasadilová,
Šťastná, Galíček 5, M. Marek, Tichý 2, Vyroubal 1. Trenér: David
Konečný.
Do druhého zápasu opět vstoupili
Prostějovští velmi dobře a vedli po dvou útocích 2:0. „Ovšem
posledním záchvěvem bylo naše
srovnání na 3:3. Od té doby jsme
se v prvním poločase už jen trápili a hledali cestu, jak vyzrát na
soupeře. Ten na nás postavil svoji
nejvyšší možnou sestavu, aby maximálně eliminoval naše doskakující hráče,“ upozornil Konečný
na účinnou zbraň Budějovic.
Do hlav jeho svěřenců se vkradly
smutek a negativní reakce, takže
po poločase vedli domácí až 12:3.
„Ve druhém poločase jsme naštěs-

tí nesklopili hlavy a začali jsme
opět bojovat a pozitivně myslet.
Našli jsme si cestu, jak přehrát
obranu soupeře. Navíc Budějovice polevily, a tak jsme aspoň mírně
poupravili závěrečný výsledek na
11:17 v náš neprospěch,“ potěšila
Konečného aspoň závěrečná korekce.
Celkově byl ale spokojen mnohem více. „Je paráda získat další
body. Paradoxně jsme tuto sezónu zatím vyhráli dva zápasy
a vždy na horké půdě favorita.
Vím, že náš tým má na to, aby
vyhrával, ale zatím stále hledáme to správné rozložení mysli na
zápas,“ hledal prostějovsk trenér
odpověď na otázku, proč se podařilo zvítězit právě nad mistrovskými Budějovicemi a vedoucím
Brnem.
Naopak proti Kolínu a Znojmu se
zatím tak vydařený zápas v tomto ročníku nepodařil. „U favorita
si možná zápas tak nezabíráme
a hrajeme více v klidu. Myslím,
že důvodem těchto výkyvů je
mladý věk týmu. Ovšem na hráčích je očividné, jak nasávají další a další zkušenosti a jak se tyto
zkušenosti začínají odrážet v naší
hře. Chce to dále pracovat, být
trpěliví a ono to musí přijít,“ věří
v postupný posun výš.

Tabulka České korfbalové extraligy

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

10
10
8
10
10

8
7
4
2
2

0
0
0
1
1

2
3
4
7
7

224:158
194:176
157:150
157:194
175:229

16
14
8
5
5
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Fotbalisté 1.SK Prostějov zahájili přípravu na odvetné boje v MSFL

před zájezdem na Spartu
„Začínáme zvesela, chceme hrát Týden
vyvrcholí prvním přátelákem

o prvenství,“ směje se František Jura
špičkoval s Tomášem trenér Jura.
Úvodní třídenní kemp v Praze
bude orámován atraktivním přípravným utkáním se Spartou a
soubojem s divizním Motorletem.
Hned následující týden absolvuje
tým pod vedením trenéra Františka Jury tradiční soustředění v hotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.
„Začínáme zvesela, do jarní seběhat, pak tě přihlásíme na něja- zóny jdeme sice s pokorou, ale
ký maraton a proslavíš se tam,“ jasným cílem vyhrát třetí ligu. Co

O středečním podvečeru se kabina 1.SK Prostějov
po více než měsíční odmlce opět zaplnila. Začala
dlouhá, více než dvouměsíční příprava, jejíž náplní
budou kromě obvyklých tréninků na hřišti i v tělocvičně také dvě soustředění. Anejenom úvodní sraz, ale
i celý zimní dril bude Večerník, jakožto mediální partner klubu, podrobně a pěkně zblízka monitorovat.
Prostějov/tok

Některé tváře na středečním srazu
chyběly, nové se naopak objevily. Jak už Večerník informoval,
vzhledem k testování v Třinci
chyběl Pavel Hloch, na jehož
místo by mohl nastoupit odchovanec Židenic a člen širšího kádru
brněnské Zbrojovky Martin Sus.
Jeho krátkou vizitku přinášíme v
samostatném článku.
Kromě dorostence Michala
Sečkáře a navrátilce z Mostkovic Víta Kopečného se v šatně
objevila další známá tvář - těžký smolař Tomáš Novák, který
bude po zranění v Určicích během zimní přípravy především
rehabilitovat. „Zatím budeš

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž

bude po takovém hypotetickém
prvenství následovat, je věc další,
ale základem našeho hodnocení
budou jedině výkony, které předvedeme na hřišti,“ přivítal hráče
lodivod „eskáčka“. Před hráči i
fanoušky je tak položena jasná
perspektiva s tím, že eventuální
postup o úroveň výš a opětovné
nakouknutí prostějovského fotbalu do profesionální soutěže není
předem vyloučeno.

Po rozcvičení s míčem i bez
něj byl hlavní náplní úvodního
tréninku fotbálek mazáků proti
mladíkům. Výsledek není důležitý, snad jen je symbolické, že
skóre otevřel Karel Kroupa, jehož jarní angažmá v „eskáčku“
je definitivně potvrzeno. Slušnou fazónu po vánoční pauze
předvedl Zdeněk Fládr, ofenzivních příležitostí si viditelně
užíval Tomáš Zatloukal.

jaký byl prrvní trééninkk „eskáččka
a“...
3x foto: Josef Popelka

Opět v zápřahu. Příjemné období zimního volna fotbalistům "eskáčka" skončilo, v minulých dnech zahájili několik týdnů tréninkové dřiny, aby
se i jarní část MSFL vyvíjela ke spokojenosti celého klubu.

„JSEM PRÝ PRO NĚJ HRDINOU
A VZOREM V JEDNOM...“

Tomáš Kaláb
Jak jste se vlastně stal
fotbalovým idolem?
„Při jedné z akcí, které jsme jako
klub pořádali pro mládež, se
k asi patnáctiletému klukovi
zřejmě dostala moje fotka, která

harmonogram přípravy 1.sk prostějov
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

tělocvična
volno
umělá tráva
umělá tráva
umělá tráva
FK Blansko – 1.SK

boxerský trénink, regenerace
trénink
trénink
trénink
umělá tráva Vyškov

Martin Sus:

„Nový impuls v kariéře!“

Martin Hirsch se těšil na přípravu a pomáhá svému fanouškovi v těžké situaci

Prostějov-Prostějovský
patriot a fotbalový srdcař
Martin Hirsch (na snímku) se vlastně náhodou
stal vzorem pro náctiletého fanouška prostějovského fotbalu, který prochází v tak útlém věku
velmi těžkým životním
obdobím. Nejen o tom,
ale i o startu přípravy si
s odchovancem klubu
povídal Večerník po
skončení prvního letošního tréninku.

Prostějov/tok – Večerník nahlédl do šatny prostějovských fotbalistů a zjistil plán přípravy pro nejbližší dny, v nichž se bude
Jurova družina připravovat na atraktivní zápas na Strahově.
Ještě předtím má v plánu zápasovou premiéru roku 2015, která nastane v sobotu ve Vyškově, kde „eskáčko“ odehraje první
ze série přípravných utkání a to s účastníkem Moravskoslezské divize Blanskem, které se po podzimu krčí na předposledním místě tabulky.

se mu stala jakýmsi talismanem.
Poté jsme se zkontaktovali přes
Facebook. Podle jeho sestry jsem
prý pro něj hrdinou a vzorem
v jednom. Psychicky mu pomáhám, držím ho nad vodou.
Prodělává totiž recidivu onkologického onemocnění, má strach
a cokoli mu psychicky pomůže, je třeba udělat. Ve středu
prodělal obtížnou operaci, která
snad dopadla dobře. Pokud mu
zdravotní stav dovolí, chtěl by se
přijít osobně podívat na zápas.“
Smutné, ale zavazující
zároveň...
„Kromě kartiček z předcházejících ročníků, které jsem už poslal, by si přál nějaký můj starší
dres, klubové vedení zkusí zajistit některý z předchozí sezóny
a doručit mu jej. Jakkoli se třeba
člověk podivuje, v takových situacích je potřeba udělat, cokoli
je možné.“
Teď k veselejším věcem.
Jak se cítíte po zimní
pauze?

„Jsem v pohodě a strašně už
začátek vyhlížel. Byl jsem jak
malé děcko, snad nikdy jsem
se tak netěšil na začátek tréninků. (úsměv) Letos jsem nehrál
sálovku, takže jsem tolik pohybu neměl a spíše odpočíval.
Poslední tři týdny jsem už ale
chodíval běhat, ale fotbalu jsem
si moc neužil.“
Trenér Jura byl v kabině optimistický...
„Na všechny hráče zapůsobilo
formulování cíle pro jarní sezónu
velice pozitivně- Máme o co hrát,
máme motivaci, takže i z hlediska perspektivy jara začala příprava asi nejpříjemněji, jak mohla.“
Jak se těšíte na Spartu?
„Ohromně! I když není
jasné, kdo přesně z hráčů širšího
kádru proti nám nastoupí, tak
Sparta je prostě Sparta. Všichni
tam mají neskutečnou kvalitu, takže si to všichni užijeme.
Budeme se samozřejmě snažit
o přijatelný výsledek, abychom
se domů nevrátili s ostudou.“

NOVINY NADÁLE

Foto: Josef Popelka
Líšni. Nyní je ve hře hostování
v Prostějově do konce soutěžního ročníku. „Pro mě by to
znamenalo hnout se trochu z
místa. Přestože mám v Brně
smlouvu, nenastoupil jsem ani
do přípravy, takže prostějovské
angažmá by pro mě znamenalo nový impuls,“ doufá Martin
Sus.

I na jaře v Prostějově uvidíte

kanonýra Karla Kroupu

Foto: archív Večerníku

NOVý Vecerník
za starou cenu!
ˇ

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

Prostějov/tok - Případným
odchodem Pavla Hlocha by
utrpěla defenziva „eskáčka“,
kterou na podzim organizoval spolu s gólmanem Tomášem Burešem právě tento
stoper, jenž fotbalově vyrostl
vedle takových jmen, jako
byl Tomáš Hunal nebo Petr
Pavlík. Více než adekvátní
náhradou by mohl být pětadvacetiletý Martin Sus,
disponující ligovými zkušenostmi.
Vytáhlý, 190 cm vysoký stoper
má všechny předpoklady si
zjednat ve vápně potřebný respekt u soupeřových útočníků.
„Začínal jsem v ČAFC Židenice, ale brzy přestoupil do Zbrojovky, kde jsem strávil celou
dosavadní fotbalovou kariéru.
Pouze v roce 2007 jsem rok
absolvoval v juniorském týmu
holandského Twente Enschede, ale byly tam administrativní problémy, kvůli nimž jsem
zpočátku nenastupoval,“ rekapituluje své počátky Martin.
V lize odehrál na místě stopera
pětadvacet zápasů. V posledním období působil na střídavý start na farmě Zbrojovky v
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Prostějov/tok - Konečně definitiva! Jak jsme už několikrát
avizovali, nejlepší střelec podzimu v dresu 1.SK Prostějov
Karel Kroupa bude bílomodrý pruhovaný dres oblékat do
konce tohoto ročníku! I díky
tomu si klub jako cíl sezóny
mohl stanovit usilování o prvenství v třetí lize.
Původně mělo sice rozhodnutí
padnout do poloviny prosince,
samotný Kroupa byl v tomto
termínu myšlence pokračovat
v načaté práci v Prostějově
nakloněn. Druhá věc je ovšem
jednání s mateřským klubem,
tedy Zbrojovkou Brno. „S
tímto klubem máme korektní

vztahy a nepochyboval jsem
o tom, že k dohodě dojde,“
poznamenal trenér František
Jura.
I při nejlepších vztazích se
ovšem vždy tvrdě vyjednává,
pokud dojde na finance. To
byl zřejmě i důvod pozdržení ohlášení definitivní dohody. Vše nakonec ale k radosti
prostějovského fotbalového
fanouška dopadlo dobře. Karel
Kroupa tedy bude moci na jaře
rozšířit svou dosavadní bilanci
tuctu vstřelených branek v dresu „eskáčka“. Už na prvních
trénincích bylo zřejmé, že jeho
motivace pro následující měsíce je obrovská.

Fotbalisté Určic zahájili přípravu, opustil je stoper Walter
Nový kouč Petr Gottwald absolvoval s týmem v pátek první trénink

Určice,
Prostějov/jim
Devítitýdenní
tréninkovou dřinu zahájili v pátek
odpoledne fotbalisté Určic.
Předposlední tým tabulky
vstoupil do přípravného
období pod novým koučem
Petrem Gottwaldem, jemuž
se na úvodním setkání hlásilo celkem dvanáct jmen,
další pětici vyřadily nemoc,
zranění, práce a škola.
„Pojali jsme to spíše jako informativní schůzku a seznámení s
náplní zimní přípravy. Kolik
tréninkových jednotek nás
čeká v lednu, únoru a březnu
a kolik odehrajeme přáteláků.
To jsme si řekli a pak jsme
absolvovali takový záběhový

trénink, protože někdo přes
Vánoce něco dělal a někdo ne,
tak abych je hned nezatavil,“
pohovořil o prvním setkání s
hráči v tomto kalendářním roce
Petr Gottwald.
Kvitoval počet zúčastněných
a těší se na to, že hráči dokáží
úspěšně zvládnout všechna
připravená cvičení. „Jakmile je
počet od desítky nahoru, tak se
už dá lépe pracovat. Každý měl
trošku obavy, jestli nezačneme
zostra, ale zatím to byla jen třetina
toho, co pro ně mám připraveno
v dalších jednotkách,“ pousmál
se někdejší kouč prostějovského
dorostu či kralického „áčka“.
Od posledního lednového
pondělí se hráči mohou těšit

na čtyři až pět tréninků
týdně. Tři budou zaměřeny
na objem, jeden trochu kratší
a případný pátý oddechový a
regenerační. Původně to tak
mělo být už tento týden, ale
vše změnilo původně neplánované přípravné utkání.
„V pátek mi zavolal trenér 'devatenáctky' Sigmy a dohodli
jsme se, že s nimi ve středu
večer sehrajeme na umělé
trávě zápas. Znamená to tak, že
budeme mít tréninky v pondělí,
úterý a pátek, čtvrtek a víkend
budou mít kluci volný,“ nastínil
Gottwald plán na nejbližší dny.
Duel proti olomouckému dorostu skýtá vítanou možnost,
jak může nový kouč vidět své

svěřence poprvé v akci. „Bude to
pro nás rozjezdové střetnutí. Asi
si budu dělat spoustu poznámek
a využiji duelu především ke
zmapování, jak jsou na tom
hráči technicky i takticky. O
výsledek mi zdaleka nepůjde,“
potvrdil nový lodivod divizního
zástupce Prostějovska. Následovat bude šablona tréninků v
pracovní dny a utkání o víkendech. Jedinou výjimkou bude třetí
únorový víkend. „V Určicích se
koná sportovní ples, tak jsem
dal týmu volno, místo toho nastoupíme až v úterý proti dorostu
Prostějova,“ vysvětlil Gottwald.
Ohledně příchodu posil zatím není v týmu divizního
účastníka nic nového, napoví

až nadcházející dny. „Čekali
jsme na zahájení přípravy
v Prostějově, Olomouci či
Kroměříži. Jasno bych ale chtěl
mít do poloviny února, abychom
hráče stihli během měsíce zapracovat do našeho systému,“ má
kormidelník jasno. Z podzimní

sestavy se do tréninkového
procesu zapojí téměř všichni,
jedinou výjimkou je Jan Walter, jenž přišel v létě z Kostelce
na Hané. „Počítám se všemi,
všichni mají stejnou startovní
čáru. Honza mě sám oslovil
a sdělil mi, že by kvůli práci

nestíhal většinu tréninků, což by
nebylo ku prospěchu. Dohodli
jsme se tak, že u nás skončí,“
odtajnil první změnu. O tom,
jestli se pětadvacetiletý obránce
vrátí zpět do I.B třídy, nebo se
vydá do vyšší krajské soutěže, se
teprve rozhodne.

jízdní řád přípravných utkání určic
Středa 21. ledna, 17.00
Sobota 31. ledna, 15.00
Neděle 8. února, 13.00
Sobota 14. února, 12.00
Úterý 24. února, 17.00
Sobota 28. února, 12.00
Sobota 7. března
Sobota 14. března, 10.00

SK Sigma Olomouc U19 – TJ Sokol Určice
TJ Framoz Rousínov – TJ Sokol Určice
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice
1.HFK Olomouc – TJ Sokol Určice
1.SK Prostějov U19 – TJ Sokol Určice
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice
FC Morkovice – TJ Sokol Určice
1.HFK Olomouc „B“ – TJ Sokol Určice

UT Olomouc
UT Vyškov
UT Prostějov
UT Holice
UT Prostějov
UT Prostějov
Morkovice
UT Holice

Fotbal Extra - 7. díl
Zimní fotbalová přestávka již ukrojila svou první polovinu a regionální mužstva se pomalu začínají probouzet ze zimního spánku směrem k plné přípravě
na zbytek ročníku. Stejně tak píše další díly i seriál
Prostějovského Večerníku ohlížející se za podzimním děním na zelených trávnících. Hráči, trenéři,
funkcionáři i diváci mají před sebou stále ještě přibližně dvouměsíční pauzu, než se okresní, krajské či
v případě Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové
soutěže opět rozjedou. A tento čas si mohou vyplnit
třeba listováním Večerníku. Nastal tak čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v uplynulých
týdnech na trávnících od třetí ligy dospělých a až po
nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním
ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi,
vložené příloze věnované působení 1.SK Prostějov
v Moravskoslezské fotbalové lize, připomenutí určického boje o únik z divizního dna se o svůj prostor
přihlásil krajský přebor. Nejprve jsme naservírovali
pohled do tabulek i statistik soutěže a podrobnou
analýzu Kralic na Hané, týden nato jsme se zaměřili na Konici a Klenovice na Hané. Po krátké pauze, kdy prostor na této dvoustraně dostalo ohlédnutí za rokem 2014, se dočkali fanoušci Lipové,
Čechovic a Mostkovic. Přišla totiž chvíle pro I.A třídu,
v níž má Prostějovsko tři úspěšné zástupce. A právě
nyní se slova dočkala i pětice regionálních zástupců
v „A“ skupině I.B třídy, tedy Plumlov, Otinoves,
Kostelec na Hané, Pivín a Vrchoslavice. Na ně následně naváže trio Protivanov, Jesenec, Hvozd v „B“
skupině I.B třídy. Podrobnějšímu rozboru také podrobíme zástupce v soutěžích pořádaných Okresním
fotbalovým svazem Prostějov a fotbalistky Kostelce
na Hané i Mostkovic.
Texty a foto: Jiří Možný
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
TJ Sokol Plumlov
Tatran Všechovice
TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol Čekyně
TJ Otinoves
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ FC Kostelec na Hané
FKS Kojetín-Koválovice „B“
TJ Sokol Radslavice
1.FC Viktorie Přerov „B“
TJ Sokol Tovačov

12. TJ Sokol v Pivíně
13. FK Brodek u Přerova
14. TJ Sokol Vrchoslavice

TABULKA DOMA:
1. Všechovice
8 6 1 1
2. Plumlov
7 5 2 0
3. Horní Moštěnice 8 5 0 3
4. Pivín
8 4 2 2
5. Ústí „B“
8 3 4 1
6. Otinoves
7 4 1 2
7. Radslavice
7 4 1 2
8. Brodek u Přerova 7 4 1 2
9. Čekyně
8 3 3 2
10. Vrchoslavice 8 3 3 2
11. Kostelec
7 3 2 2
12. Kojetín „B“
8 3 2 3
13. Tovačov
7 3 2 2
14. Přerov „B“
7 3 1 3

23:10
17:6
19:15
10:12
23:19
24:18
16:17
14:12
18:17
19:15
17:11
18:17
11:13
23:16

19
17
15
14
13
13
13
13
12
12
11
11
11
10

TJ SOKOL PLUMLOV
– hráčské statistiky:

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

V
10
9
7
7
6
6
5
5
5
4
5

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

P
2
5
3
3
7
7
6
6
6
6
8

S
38:20
35:22
44:30
39:30
41:46
30:40
34:30
27:28
28:34
34:33
26:34

15
15
15

4
4
3

5
3
5

6
8
7

20:34 17 (-7)
23:31 15 (-6)
31:38 14 (-10)

0
0
0
3
0
0
0
2
0

0
0
0

0
0
0

3
0
2
4
3
2

0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
0
4

0
0
0
0
0
0

Záložníci:

Michal FABIÁNEK
Antonín KLVÁČEK
Jaroslav KŘUPKA
Ladislav ŠEVCŮJ
David TRAJER
Marcel ZABLOUDIL

2
1
7
0
0
1

Útočníci:

Jaroslav FRÝBORT
Adam HLADKÝ
Jiří HRSTKA
Jiří JEŽEK
Tomáš MATULA

2
14
1
0
4

1
0
0
0
1

+/(12)
(4)
(2)
(2)
(-1)
(-4)
(-2)
(-5)
(-2)
(-4)
(-4)

21:14
21:13
21:11
12:12
17:19
9:11
11:17
17:28
12:17
15:21
11:25
10:22
12:23
9:19

16
14
13
9
8
8
7
7
6
6
5
3
2
2

TJ OTINOVES
– hráčské statistiky:

Obránci:

Radek BUREŠ
David GRYGLÁK
Petr KUTNÝ
František PLAJNER
Petr ULLMANN
Martin VRÁNA

B
33
28
26
26
20
20
19
19
19
17
17

TABULKA VENKU:
1. Plumlov
8 5 1 2
2. Čekyně
7 4 2 1
3. Ústí „B“
7 4 1 2
4. Všechovice
7 3 0 4
5. Kostelec
8 2 2 4
6. Kojetín „B“
7 2 2 3
7. Přerov „B“
8 1 4 3
8. Otinoves
8 2 1 5
9. Radslavice
8 1 3 4
10. Tovačov
8 2 0 6
11. Horní Moštěnice 7 1 2 4
12. Pivín
7 0 3 4
13. Vrchoslavice 7 0 2 5
14. Brodek u Přerova 8 0 2 6

Brankaři:

Pavel KŘEČEK
Karel LAŠTŮVKA
Daniel SIMANDL

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Jan PEŠEK
Vedoucí mužstva: František KOCOUREK
Poznámka:
Za jménem následuje počet vstřelených branek
a obdržených žlutých a červených karet.
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Brankaři:

Lukáš PIŇOS

0

2

0

0
6
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0

1
0
3
2
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

4
1
1

0
0
0

Obránci:

Jan DOSEDĚL
Petr HEINZ
Josef JANEČEK
Jiří KOHOUT
Lukáš KONEČNÝ
Marek LÍZNA

4
1
5
1
2
1

Záložníci:

Tomáš DOLEŽEL
Ondřej DOSTÁL
Patrik HRDLOVIČ
Patrik HUSTÝ
Petr KRAUS
Pavel LACHMAN
Pavel ŠKVÁRA

0
5
1
2
0
1
2

Útočníci:

Tomáš PAVLINSKÝ
Vít VÁGNER
Petr ZAPLETAL

10
1
5

REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Tomáš HRDLOVIČ

OBJEDNÁVEJ
NOVÝ VEČERNÍK
ZA STAROU CENU

Vrať se na stranu 12

Zimní přestávka

ve Večerníku neexistuje

www.vecernikpv.cz

Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

a další...

ohlédnutí za fotbalovým podzimem z pohledu vyslanců prostějovského regionu

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
– hráčské statistiky:
Brankaři:

Vladimír SVOZIL

0

1

0

0
3
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
4
2
5
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

Obránci:

Stanislav FILKA
Jakub MARTINEC
Radim PAVELKA
Martin SPÁLOVSKÝ
Zdeněk SVOZIL
Jiří VLÁČILÍK
Pavel ZBOŽÍNEK

2
3
0
0
0
0
0

Záložníci:

vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

PLUMLOV KRÁČÍ ZA SVÝM SNEM, PŘEKVAPILA OTINOVES „Když jsme kompletní, tak máme silné družstvo,“

Tradičně nejpočetnější zastoupení v krajských fotbalových
soutěžích mají regionální týmy
v „A“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS. Třikrát za poslední čtyři sezony se reprezentantům
Prostějovska
podařilo
celé
mnohaměsíční zápolení vyhrát
a postoupit výš, slibně nakročeno
je k tomu i v aktuálním ročníku.
V sezoně 2010/2011 se radovala Konice „B“, po nich Haná
Prostějov a na jaře 2014 Lipová.
Nyní je na nejlepší cestě Plumlov.
V městě nacházejícím se západně od
Prostějova se dlouhé roky chodilo na
I.Atřídu a moc k tomu nechybělo opět
loni na podzim. To by ale mužstvu
nesměla tak utéci závěrečná kola,
kdy ze druhého a za poplatek taktéž
postupového místa bylo až páté.

Mírně obměněný tým ale dokázal
úspěšně navázat na úspěšnou část
sezony a se staronovým trenérem
po pozvolnějším rozjezdu opanoval
tabulku.
Vedoucí tým dokázal šestkrát
v řadě zvítězit, drží dvanáctizápasovou
sérii bez porážky a vypořádal se i se
zraněním gólmanské jedničky, kdy se
k mančaftu připojil jesenecký
Karel Laštůvka. Zkušení veteráni ožili a ve spolupráci s nastupujícími mladíky prokázali svůj
přetrvávající přínos, platilo to pro
Křupku s Frýbortem vepředu
i Bureše, Ševcůje, Ullmanna
a Kutného vzadu. Těžil z toho
i Adam Hladký, hlavní kanonýr
Plumlova se trefil hned čtrnáctkrát.
A společně s Křupkou nastříleli více
než polovinu týmových branek.

TIP VEČERNÍKU
na pořadí regionálních zástupců v I.B TŘÍDĚ O KFS,
SKUPINĚ „A“ po podzimní části v sezóně 2014/2015

Plumlov . . . . . . . . . . . . . 2. místo
Otinoves . . . . . . . . . . . 11. místo
Kostelec na Hané . . . . 5. místo
Pivín . . . . . . . . . . . . . . . . 6. místo
Vrchoslavice . . . . . . . . . . 4. místo

Druhým nejlepším regionálním
celkem je překvapivě Otinoves.
Nováček soutěže postoupil ze
třetího místa okresního přeboru až
dodatečně díky odstoupení Hané
Prostějov a Konice „B“ a chvíli se
o patro výš hledal, nakonec se ale
našel a ve vyrovnané tabulce se
vyšvihl až na pátou příčku.

utvrzuje se otinoveský kouč Tomáš HRDLOVIČ

Komentář
Večerník mu předpovídal bitvu
o záchranu a jedenáctou pozici. Nebýt závěrečného vítězství
v Pivíně, tak by se to asi i naplnilo, takto je z toho ale nečekaná
pátá pozice. Neznámý soupeř,
v jehož zápasech padalo pravidelně
vysoké množství gólů, byl velkým
otazníkem i pro ostatní celky.
Hned dvakrát tak musela Otinoves prokázat, že za ni nehraje
nikdo neoprávněně. To se podařilo
a vysvětlením tak příznivého
umístění jsou spíše kvalitní hráči,
které se podařilo na Drahanskou
vrchovinu přilákat. Otázkou ale
je, jak dlouhé to bude mít trvání,
když tamější obec má jen necelou
třístovku obyvatel a neoplývá ani
bohatou mládežnickou základnou.
Směrem vzhůru zamířili díky dvěma
předehrávkám také kostelečtí fotbalisté. V létě je sice opustil střed
obrany a univerzál nastupující
v útoku, nový trenér ale dokázal sestavit poměrně mladý tým, který se po
úvodních problémech vyšvihl výš.

Tradiční derby. Během podzimní části svedla regionální pětice dohromady třináct soubojů, mimo jiné se potkal i Kostelec s Pivínem. To
se v obou případech radovali domácí.
Dlouho to výsledkově slavné nebylo
a mužstvo se trápilo hlavně v koncovce, naruby to obrátily až poslední
dva duely, kdy tam Kosteleckým
padlo prakticky vše, co poslali na
bránu. Aktuální sedmá pozice tak
je pouze bod od předsezónních
představ redakce.
Příliš optimističtí jsme naopak
byli v případě Pivína. Dlouho
to vypadalo na první polovinu
tabulky, poslední tři střetnutí ale
„Turkům“ nepřineslo ani bod.
A prohry v Brodku u Přerova,
Kostelci i doma s Otinovsí sesunuly tým až na dvanáctou příčku.
Do první sedmičky jsou to ale jen
dva body.
Nečekaným uzavíratelem čtrnáctičlenné tabulky se staly Vrchoslavice. Přibývající roky, spousta zranění a minimum tréninků
způsobily, že se zkušenému

a ofenzivně laděnému souboru podařilo jen třikrát zvítězit
a výrazně poklesl i počet
nastřílených branek. Zatímco
loni jich po patnácti duelech bylo
pětačtyřicet, nyní o zhruba třetinu
méně – přesně jednatřicet.
Zbývajících jedenáct kol ovšem
ještě nabídne spoustu napínavých
soubojů a lze očekávat, že se
nahuštěné pořadí bude pravidelně
přelévat. Od pátého po čtrnácté
místo je to totiž jen šest bodů.
Regionální trenéři se shodli, že
nejslabším celkem soutěže byly
Horní Moštěnice, jimž přesto patří
šestá pozice. Je tak nasnadě, jestli
se právě tento celek nestane jedním z adeptů na sestup. Dalšími
otázkami také je, jestli se Plumlovu podaří udržet náskok a zbylá
čtveřice zástupců Prostějovska se
udrží..

Navrátilec Jan Pešek: „PLUMLOV PATŘÍ DO I.A TŘÍDY!“
Zkušený kouč zažívá po svém comebacku zimu na čele
le soutěže

Na konci jara loňského roku již plumlovští hráči i fanoušci
téměř mohli slavit zisk druhého místa, jenže nezvládli výsledkově poslední tři utkání a zejména vysokou domácí porážkou 0:6 s předposledními Býškovicemi se propadli až
na konečnou a nepostupovou pátou příčku. K mužstvu tak
v létě přišel Jan Pešek (na snímku) a ve známém prostředí
zatím prožívá zcela odlišné pocity než před lety, kdy sváděl
s týmem obtížné záchranářské boje v I.A třídě. Jedenáct
kol před koncem soutěže je totiž právě Plumlov nejblíže
k prvenství v „A“ skupině I.B třídy a návratu výš.
Podzimní část jste rozjížděli
pozvolněji. Co vás tak přibrzdilo?
„Podepsala se na tom skutečnost,
že jsem k mužstvu nastoupil trochu později, v podstatě jsem kluky
viděl poprvé až na turnaji ve Vrahovicích. Pak jsme vše dali trochu
dohromady, ale na první zápas
jsem přijel až na poslední chvíli
a neměli jsme ani nacvičené standardky. Přesto jsme v Čekyni nehráli špatně, ale srazila nás neukázněnost některých hráčů a pak nás
přejeli. Takže první dojem nebyl
moc dobrý. Podařilo se nám sice ve
druhém kole porazit Vrchoslavice,
pak jsme chytili čtyřku ve Všechovicích, což pro nás byla studená
sprcha. Před sezonou jsme si totiž
mysleli, že budeme hrát o špici.“..

Stalo se něco konkrétního
mezi třetím a čtvrtým utkáním, že začala vaše dlouhá série
bez porážky?
„Po Všechovicích jsme věděli, že
hrajeme na 'béčku' Přerova, které
tam nasazuje i kluky z 'A'-týmu.
Tam nám ale zápas sedl a výhra
venku nás nakopla, i když jsme
vzápětí remizovali s Radslavicemi. Ztráta těchto dvou bodů nás
mrzí dodnes. Výsledky ale vypovídají o tom, že jsme právem na
první příčce soutěže po podzimu.
Mužstvo si sedlo, rozjelo se a začali jsme předvádět kvalitní fotbal
podpořený bojovností, nasazením
a taktickou vyzrálostí. Již mým
předchůdcům se podařilo zkombinovat staré plumlovské jádro
s mladými borci. (úsměv)“

Pořadí střelců:
18 – Marek Suchánek (Horní Moštěnice), 14 – Adam Hladký (Plumlov), 13 – Michal Navrátil (Čekyně), 12 – Lukáš Zaoral (Přerov „B“), 11
– Aleš Móri (Kostelec na Hané), 10 – Tomáš Pavlinský (Otinoves), Michal Juřica (Ústí „B“), 9 – Patrik Sencovici (Ústí „B“), 8 – Lukáš Konupka
(Vrchoslavice), Tomáš Smrčka (Tovačov).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
6 – Aleš Móri (Kostelec na Hané), Petr Heinz (Otinoves), Tomáš Kužela (Horní Moštěnice), 5 – Milan Synek (Kostelec na Hané), Radek
Švéda, Martin Tydlačka (oba Pivín), Miroslav Navrátil, Ondřej Zatloukal (oba Brodek u Přerova), Martin Červenka, Filip Němec (oba Čekyně),
Jiří Dolák, Jakub Matyáš, Jaroslav Navrátil (všichni Radslavice).

Hráči s červenými kartami:
1 – Michal Lužný, Tomáš Menšík (oba Kostelec na Hané), Martin
Tydlačka (Pivín), Petr Ullmann (Plumlov), Pavel Horák st., Zdeněk
Spiller (oba Vrchoslavice), Martin Gřešák (Čekyně), Martin Bednář,
Ladislav Kundrát (oba Horní Moštěnice), Tomáš Kantor, Marcel Polách,
Miroslav Polách, Josef Zavadil (všichni Kojetín „B“), Jaromír Martinka,
Tomáš Mezuliáník (oba Tovačov), Radek Kozák (Všechovice).

Disponujete nejlepší defenzivou i přesto, že jste se
museli ocitnout bez brankářské
jedničky. Jak jste toho docílili?
„Bohužel se nám ve Všechovicích
zranil Dan Simandl, naštěstí se
nám ale funkcionářským umem
Franty Kocourka podařilo v brzké
době ještě před dalším zápasem
získat dva gólmany. Pavel Křeček chytal převážně za 'béčko'
a Simandla výborně nahradil Karel
Laštůvka. Byl u nás na hostování a
má lví podíl na našich výsledcích.
A celkem dobře si sedla obrana.
Absolutorium si zaslouží Peťa
Ullmann, s nímž tam alternovali
'Kuťa' a Michal Fabiánek.“
K trénování jste se vrátil po kratší pauze, co
vás přivedlo zpět na lavičku
Plumlova?
„Byl jsem zaskočen, když mě
vedení Plumlova oslovilo, jestli
bych nešel zpátky. Tehdy jsem totiž byl odsunut, když jsme zachraňovali I.A třídu. Pak jsme si ale
sedli, ukázali mi kádr, s nímž by
se mělo hrát, a po určitém rozmýšlení jsem nakonec na jejich žádost
o pomoc
kývl. (úsměv)“
p
A můžete být zatím spokojen s tímto svým rozhodnutím?

„Ano. Jako ve všech mužstvech,
ch,
chybí i u nás některým hráčům tréréninková morálka, scházelo se nás
ale třeba i šestnáct. A v Plumlově
vě
je tradiční, že tam na tréninky chodí
odí
i ti, co hrají v zahraničí, kvalita se
tím zvedá a pomáhá to i hráčům
ům
základního kádru. Mladí hráči hráli
áli
výborně, předvedli, že na tuto třídu
du
mají.“

„Začali jsme předvádět kvalitní fotbal
podpořený bojovností, nasazením
a taktickou vyzrálostí. Již mým
předchůdcům se podařilo zkombinovat
staré plumlovské jádro s mladými borci.“
plumlovský trenér JAN PEŠEK
o klíči k prvnímu místu tabulky
Máte v týmu druhého nejlepšího střelce soutěže, jakou radost vám zatím dělá hra
dopředu?
„Je potřeba vyzvednout útočníka
Adama Hladkého, který patří stabilně k velkým kanonýrům. Když

Přehled karet jednotlivých týmů:
Brodek u Přerova
Čekyně
Horní Moštěnice
Kojetín „B“
Kostelec na Hané
Otinoves
Pivín
Plumlov
Přerov „B“
Radslavice
Tovačov
Ústí „B“
Vrchoslavice
Všechovice

ŽK
32
29
35
23
32
27
29
24
22
47
25
31
20
26

ČK
0
1
2
4
2
0
1
1
2
0
2
0
2
1

Domácí návštěvnost:
946 – Tovačov, 902 – Kojetín „B“, 873 – Čekyně, 780 – Horní Moštěnice,
734 – Kostelec na Hané, 710 – Pivín, 697 – Vrchoslavice, 670 – Všechovice, 649 – Plumlov, 630 – Brodek u Přerova, 585 – Radslavice a Ústí
„B“, 420 – Přerov „B“, 378 – Otinoves.

Foto: archív J. Peška

jsem v Plumlově působil naposledy,
tak mi hrál stopera či předstopera
a dopředu ho posunuli až Peťa Kiška s Pavlem Voráčem. Nebylo co
měnit, protože vzadu jsme to měli
kvalitně obsazené. Musím vypíchnout i to, že Jarda Křupka dal sedm
branek, to je na jeho poměry nadstandardní počet. A i když se Slávovi Frýbortovi střelecky moc nezadařilo, tak bylo cítit, že pro mužstvo
je platným hráčem, který má dostatek zkušeností. Na výsledcích se ale
podíleli všichni hráči, v jednu chvíli
jsme
měli čtyři brankáře.“
j
Ve zbytku sezony tak
bude cílem udržet první
místo a návrat do I.A třídy?
„Pohled na tabulku k tomu samozřejmě svádí, bude ale záležet na
tom, jaký tým se nám podaří dát
dohromady. Pokud by mužstvo
zůstalo stejné, tak určitě ano.
Máme náskok pěti bodů na druhé
Všechovice, ty hrály velice kvalitní fotbal. Dobře hrálo ale i Ústí
a Čekyně, na páté místo už je ale
dalších šest bodů propast, takže si
myslím, že se o první místo poperou tyto čtyři mančafty. Začínáme
právě s Všechovicemi, tam se
hodně ukáže, jak na tom budeme.
Plumlov patří do I.A třídy, kde by
mohl hrát střed tabulky. Může nás
jen mrzet závěr minulé sezony,
kdy se tam Plumlov jen těsně nedostal.“

Jako na houpačce byly podzimní výsledky otinoveských
fotbalistů. Vysoké výhry střídaly stejně výrazné porážky, jako například po zdolání Vrchoslavic 6:3 přišly debakly 2:6
sVšechovicemia1:6sPlumlovem,nakterénavázalovítězství
6:2 v Radslavicích. Tomáš Hrdlovič (na snímku) tak na lavičce nováčka „A“ skupiny I.B třídy zažíval značně rozdílné pocity a chvíli i zvažoval, jestli bude dále pokračovat. I díky šesti
bodům z jarních předehrávek se ale Otinoves ve vyrovnané
tabulce posunula hodně vzhůru a patří jí dokonce pátá příčka.
Otinoves je nováčkem
soutěže, jak zatím hodnotíte její vystoupení?
„Šli jsme do toho s tím, že si soutěž vyzkoušíme. Bylo to ale rozpačité v tom, že moje družstvo nehrálo ani jednou kompletní, takže
každý týden jsem musel měnit sestavu. Z tohoto pohledu to pro mě
bylo nedostatečně. Přitom když
jsme kompletní, tak jsme silné
družstvo. Někde jsme prohráli 2:6
či 2:7, ale byli jsme schopni pora-

zit doma silné ‚béčko‘ Kojetína,
s nímž přijeli tři čtyři hráči
z ‚áčka‘ z krajského přeboru.“
Je reálné, že byste mohli být
v jarní části kompletní?
„U mě je zatím vše v plánu, protože jsem hráče propustil a oslovil
další. Osobně to střídám po roku
a v Otinovsi hostující hráči musí
odvádět stoprocentní výkony, jinak jsou z mužstva vyhoštěni. Určitě tak odchází Patrik Hrdlovič,
nebyl jsem spokojen s jeho přístu-

pem k zápasu. A uvidíme, co další
hráči. Na příchody je ještě brzy,
oslovil jsem ale nějaké, mimo jiné
i z Mohelnicka.“
Znamená to tedy, že zůstáváte koučem i pro jaro?
„Je tomu tak. Měl jsem nabídku
z vyšší třídy, bylo by ale nutné
opustit mohelnický dorost. To
jsem nemohl dopustit, protože
Otinoves i Mohelnice mi umožnily vést druhé mužstvo. Takže
neplánuji nikam odejít a budu pokračovat v obou působištích. S dorostenci musím jednat trochu decentněji, aby mladí nepřestali hrát,
naopak ti starší hráči musí uznat,
že kritika je na svém místě.“
I.B třída je zatím velice
vyrovnaná, předpokládal
jste podobný scénář?
„Dostat se na páté místo je krásné,
málokdo to mohl čekat. Taková
vesnička, jako je Otinoves, která
má tři stovky lidí a hraje I.B tří-

du! Výbor pro to dělá maximum,
musím jim poděkovat a je to nyní
asi jejich strop. Naše výsledky ale
byly hrozně nahoru a dolů, v tom
jsem strašně rozčarovaný. Dvakrát vyhrajeme, ale jednou zase
vysoko prohrajeme... To mě zaráží
a na tom musíme hodně zapracovat. Výkonnost jsme měli takovou
trochu rozpačitou a chtěli bychom
to trochu stabilizovat. Můžeme
prohrát, ale ne takovými rozdíly.
Když se podíváte na naše skóre,
je až neuvěřitelné, jak válčíme.
(úsměv)“
Na druhou stranu jsou
vaše zápasy velice atraktivní pro diváky.
„Jasně, to ano, dáváme hodně gólů.
Já jsem rodilý útočník jako hráč
a chci, abychom dávali hodně gólů,
a svou hráčskou pozici přenáším
i do mužstva, které trénuji.“
Jaká jarní část by vám
udělala radost?

„Máme za sebou dvě velice důležité předehry. Jak Kojetín ‚B‘, tak
hrozně nepříjemný Pivín se nám
podařilo porazit, díky tomu jsme
pátí. Uvidíme, co bude, jak to doplníme a posílíme či oslabíme. Bude to
i nadále velmi vyrovnané, žádné
mužstvo nechci podcenit. Ať jsou to

deset zápasů nemohl prosadit, až
jsem si myslel, že hostování ani
neprodloužíme. Nakonec se ale vše
obrátilo a je naším druhým nejlepším
střelcem,“ poukázal na jeho sedm
branek.
Dalším nečekaným problémem
se stalo obnovení činnosti „béčka“
hrajícího nejnižší okresní soutěž.
„Nikdo z vedení si neuvědomoval, že
to pro 'A'-mužstvo nebude dobrý tah.
Byli tu hráči, kteří spíše inklinovali k
hraní za 'béčko', jen tak v klidečku a
pohodě. Až na konci se mi to podařilo
u Bartáka a Merty, to jsou staří harcovníci, zkušení, kteří to mají v hlavě
srovnané, a když bylo potřeba pomoci, tak přišli,“ poděkoval na dálku
Vykopal. Osobně získával nové
zkušenosti, oproti práci s mládeží mu
přibylo starostí a povinností. „Pokud
to chcete dělat tak, jako já, tak je to
velký rozdíl. Mládežníky jsem se

ještě snažil něco naučit, i když ani v
dorosteneckém věku to už není ideální. U mužů již to nejdevůbec, tam
hráče nenaučíte zastavovat míč, kopat
druhou nohou. Je to spíše o tom být
ten motivátor, manažer a vysvětlit jim
to,“ poukázal na rozdíly.
Podzimní část v něm ale celkově
zanechala spíše lepší pocity. „Spousta věcí se nám podařila, i když jsem
na počátku nepočítal, že nastanou až
takové změny. Jediná věc, která mě
trošičku mrzí, jsou tréninky v týdnu.
Bohudík máme díky studentům
mladé mužstvo, ale právě proto
se tréninky v úterky nenaplňují,“
uvědomuje si úskalí Vykopal.
Kostelecký trenér i přes současné
přezimování v lepší polovině tabulky věří, že změny v sestavě nastanou. Již v minulém vydání jsme
informovali o návratu Tomáše
Langra a nemusela by to být jediná

Pivín má starosti, Jaroslav Svozil je ale optimistou

sestavě jako nyní, tak se jara vůbec
nebojím.“
Mohou pro vás být i výhodou
bohaté pivínské zkušenosti se
záchranou?
„Těžko říct. V každé sezoně tu vždy
byl jeden mančaft hodně odskočený,
takže to bylo klidnější. Teď tu
máme Přerov „B“, kam chodí hráči
z ‘áčka’, Vrchoslavice jsou také silné.
Tovačov nespí a posiluje, Otinoves
Jak moc byly znát letní také a jako nováček se zachrání,
podařilo se jim nakoupit a udržet
odchody?
„Odešel nám Frýbort, myslel jsem ale, nadstandardní hráče. Bude to zajíže přemluvíme Vláčilíka, aby ještě mavé a těžké, každý zápas se bude
rok vydržel. Je to ´Pivíňák´, odehrál o něco hrát. Záleží ale na klucích
první čtyři zápasy na postu stopera
výborně, má rychlost, je takový typ
jako Miloš Krupička. Ale jakmile „Byl jsem hrozně zklamaný z tréninků,
se Vrba vrátil do sestavy, tak řekl,
že končí... Dále Novák přišel o post na ně si musí každý udělat čas. Aby někdo
brankáře vlastní neukázněností, sem
tam měl přestupky proti životosprávě.
odjel se slečnou na rekreační pobyt na tři dny,
Navíc dělá u policie, takže kvůli práci
moc netrénoval. Trénovat nemohl
když hrajeme fotbal, to pro mě byl vrchol!“
ani Labounek, na podzim 2013 byl
vynikající, následné jaro bylo hrozné. pivínský kormidelník JAROSLAV SVOZIL
Dopředu půjdou mančafty, které mají o přístupu některých svých svěřenců
mladé kluky z dorostu zvyklé trochu
trénovat. Je to vidět na Kostelci, ten
Čím si vás Pivín tak získal?
půjde nahoru. Třeba k nám přišel z Pivína, jak k tomu přistoupí, mají to
„To je věc srdíčka. Já bych
Spálovský a jsem s ním strašně spo- ve vlastních rukách.“
Jak dlouho jste se rozhodo- bez fotbalu nemohl být, od deseti let
kojený. Má zájem o trénink, chce hrát
val, jestli budete pokračovat? se kolem něj motám a prošel jsem
fotbal, takových kluků je málo a na
„Letos hodně dlouho...(úsměv) Byl prakticky všechno. Jezdit někam
vesnicích se to vytrácí.“
Rýsuje se naopak nějaké jsem hrozně zklamaný z tréninků, trénovat jinam do cizího prostředí
na ně si musí každý udělat čas by možná bylo lepší, takto jsem
doplnění sestavy?
„Určitě budeme chtít udržet a neomlouvám jako důvod učení se, si ale udělal hodně přátel i nějaké
Spálovského, poohlížíme se po něco jiného jsou jen státnice, jinak se nepřátele, ale drží mě to tam. Mrzí
brankáři a chtěl bych, aby se nám může učit předtím nebo potom. A aby mě, že jsem z toho nedokázal udělat
vrátil Frýbort. Prvořadé pro nás ale je, někdo odjel se slečnou na rekreační něco víc než vesnický klub, dát
aby se uzdravili marodi. Svozil už je pobyt na tři dny, když hrajeme fotbal, tomu nějaký řád. Dneska je taková
v pořádku a Filka je v současné době to pro mě byl vrchol! Ke konci jsme doba, že do deseti let budeme mít
pro Pivín velice důležitý, jak v obraně, se scházeli v šesti a hráli jsme tři na tři. na okrese patnáct mančaftů, tato
tak v útoku. Martinec se ze Španělska Mám tam ale srdíčko a navíc se bojuje generace je úplně jiná. Ale třeba
vrátil bez peněz i bez mandarinek, o záchranu a nechci utíkat, když je to dorostenec Molčík hrál s Otinovsí
dále chceme udržet Honzu Sigmunda na sestup. Pokud mě neodvolá výbor, a byl výborný. Jde do přípravy
‘áčka’ a porve se o místo.“
z Klenovic. Pokud budeme ve stejné tak jaro dotáhnu.“

Nebýt dvou předehrávaných utkání s Kostelcem na Hané
a Otinovsí, mohla v Pivíně zavládnout víceméně spokojenost.
Po třinácti kolech totiž bylo mužstvo díky sedmnácti bodům
sedmé, pak ale schytalo debakl 2:7 právě v Kostelci a padlo
i 1:2 s Otinovsí, takže je aktuálně až dvanácté. Kouč Jaroslav
Svozil (na snímku) se tak připravuje na další záchranářskou
misi a hlavně si přeje, aby se všichni marodi dali dohromady
a podařilo se stávající kádr udržet i pro zbytek sezony.
Před rokem jste přezimovali
na čele, nyní téměř na
opačném konci. Co se za uplynulé
měsíce stalo?
„Začali jsme dobře a za čtyři kola
jsme měli osm bodů. Při remíze
v Kojetíně jsme ale přišli na devět
zápasů o Svozila a na celý podzim
o Filku, tím se celá naše koncepce
zhroutila. Až jsme našli něco
nového, tak nám odjel Martinec
do Španělska na mandarinky... Posílil nás sice Pokorný, jenž přišel
z Prostějova po zranění, dal ale tři
branky a kvůli kolenu skončil znova. Vrba nebyl první čtyři kola, pak
naskočil a pak nebyl další tři kola
z rodinných důvodů. Takže se stále
lepila sestava, jak to šlo. Pár dobrých výsledků tam ale bylo, třeba
1:0 s Všechovicemi, ale už se začala
projevovat naše tréninková a herní
neukázněnost.“
Odpovídá to tedy aktuální
síle mužstva?
„Tabulka je strašně vyrovnaná. Kdybychom zvládli utkání s Otinovsí,
kde jsme měli tři brankové situace,
tak jsme byli pátí my a ne Otinoves...
Když potrénujeme a vyhnou se nám
zranění, tak to bude dobré. Hraje se
ale o záchranu a bude to těžké. Díky
Martincovi a Filkovi jsme přišli
o dobré hlavičkáře, takže pro nás standardky byly problém. A hodně branek
jsme dostali z protiútoku, neumíme to
chytře přerušit.“

0
0
3
2
0

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
– hráčské statistiky:

„Já jsem rodilý útočník a chci,
abychom dávali hodně gólů.
Svou hráčskou pozici přenáším
i do mužstva, které trénuji.“

Brankaři:

Jan DRČKA
LUKÁŠ MENŠÍK

0
0

0
1

0
0

3
0
0
0
0
0
2
2
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
6
1
0

0
1
0
0
0

3
1
3

1
0
0

Obránci:

Foto: internet

kouč nováčka I.B třídy TOMÁŠ HRDLOVIČ Doufám, že seženu dostatečně kvalitní hráče,
o divokých výsledcích na podzim 2014

abychom obstáli. Neříkám,
že skončíme třeba pátí, chtěl
Vrchoslavice, nebo Plumlov. Může bych hrát co nejvýš, pro mě je ale prito skončit jakkoliv. Tato soutěž je kva- oritou záchrana a trošičku to stabilizolitní a bude to ještě hodně zajímavé. vat, pak se uvidí, co bude.“

posila. „Děláme pro to maximum,
ale dneska je to opravdu problém,
ať se podíváte kamkoliv. Buď jdou
hráči za penězi, pokud k tomu
klubu ale nemají nějaký citový vztah, tak to za chvíli dopadne bídně.
Snad neurazím pány z Lipové, když
na nich ukážu, kolikrát šli nahoru a
kolikrát šli dolů, kolik je to muselo
stát peněz, ale to srdíčko tam není,“
poukázal kouč s tím, že Kostelec
naopak staví na dobrém zázemí se
solidními lidmi a touhou posunout
se dál.
Znamená to mimo jiné velkou
šanci pro místní odchovance. „Já
osobně jsem si tam vzal z do-

Útočníci:

Roman HÝŽĎAL
Josef MAKOŠ
Filip POKORNÝ
Martin SEDLÁK
Zdeněk ŽONDRA

REALIZAČNÍ TÝM

„Po podzimní části jsme skončili poslední, tak to prostě je...“
dím, odešli ale zkušení hráči základního kádru, především defenzivní, a
byly to podstatné změny...,“ upozornil
Vykopal na úpravy, které zasáhly
citlivé posty.
Ze středu obrany totiž po sezoně
odešel Marek Začal s Janem Walterem, rozloučil se i univerzál Martin
Hon. „Nalevo tak začal hrát Honza
Juračka, který předtím nedostával
prakticky žádné příležitosti a teď je
z něj jeden z nejlepších hráčů. Do
středu se tak musel posunout Baláš a
na předstopera jsem dal Ondru Chytila. Záloha víceméně zůstala stejná,
dlouho se ale nemohla sehrát s obranou,“ vracel se ldoivod k pozvolnému
úvodu dvanácti obdrženým brankám
v prvních pěti zápasech.
Dlouhodobým problém Kosteleckých je koncovka a víceméně to
platilo i tentokrát. „Do útoku přišla
nová posila David Preisler, jenž se

0
0
0
0
0
4
2
1
2
1

Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Vedoucí mužstva: Pavel SEDLÁK

Ivo Vykopal vsází na vlastní mládí a doufá v poklidný střed

První trenérskou štaci mezi
dospělými prožívá od poloviny uplynulého léta Ivo Vykopal. Někdejší
rozhodčí a následně mládežnický
kouč se k prvnímu kosteleckému
mužstvu přesunul od tamějšího dorostu a prožil rozporuplný podzim.
Zpočátku to nebyla žádná sláva
a první čtyři kola vedla k pouze
tříbodové sklizni, teprve pak začalo
bodů trochu přibývat. I přesto ale
patřilo Kostelci na Hané přesně
v polovině soutěže poslední místo
o skóre za Přerovem „B“. Drtivá
vítězství v obou předehrávkách
nad Pivínem a na Ústí „B“ při
souhrnném skóre 13:3 ale vedla k
posunu do horní poloviny tabulky.
„Po podzimní části jsme skončili
poslední, tak to prostě je. Nebýt dvou
předehrávaných utkání, které jsme
dokázali vyhrát, tak bychom na sedmém místě nebyli. Já se za to nesty-

Jan BARTONÍK
Libor BUCHLÁK
František HÝBL
Jakub MOLČÍK
Jan SIGMUND
Jaroslav SVOZIL ML.
David ŠIŠMA
Radek ŠVÉDA
Martin TYDLAČKA
Tomáš VRBA

rostu tři. Jsou to Doležel, Juračka,
Lužný. Mám tam ještě nachystané
Zatloukala s Božkem, neodmítáme
ale hráče ani odjinud, ať je to Aleš
Móri či David Preisler. Je na nich
vidět, že v Kostelci chtějí hrát. Dají
tam to srdíčko, snaží se, dělají nadstandardní věci,“ pěl Ivo Vykopal
slova chvály.
Na jarní část se tak připravuje s
optimismem a odhodláním. „Bude
těžká, ale s dobrým výsledkem.
Doufám, že navážeme na poslední
tři čtyři utkání podzimní části,
že nějaké body získáme a že se
aspoň udržíme na tom místě, kde
jsme, když ne malinko výš,“ věří

Lubomír Baláš
MICHAL BARTÁK
Jiří Božek
RADEK DOLEŽEL
Aleš HORÁK
ADAM CHOCHOLÁČ
Ondřej Chytil
JAN JURAČKA
Milan Synek
JAKUB ZATLOUKAL

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:

Ivo Grepl
TOMÁŠ MENŠÍK
Aleš Móri
MICHAL VAŘEKA
Pavel Vyhlídal

4
1
11
3
1
Útočníci:

Michal Lužný
PETR MERTA
David PREISLER

2
1
7
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Trenér: Ivo VYKOPAL

trenér. Podstatnější než konečné
umístění pro něj ale bude zdravý
kolektiv. „Stále si na sebe trošku
zvykáme, každý trénink přináší
něco nového. I jaro bude o tom,
abychom byli parta a mužstvo,
které bude dělat žertíky jako polévat
se studenou vodou, mazat kliku od
šatny pastou, ale na druhé straně za
sebou bude stát a nebudeme si hrát,
kdo je nejlepší a kdo nejhorší,“ přeje
si Vykopal fungující spolupráci na
trénincích, při samotných zápasech
i mimo fotbalové trávníky.

Roman Šmíd: „Pokazili jsme si to sami“

V posledních dvou sezonách byly Vrchoslavice vítaným
ofenzivním osvěžením I.B třídy Olomouckého KFS. Bavily
svým kombinačním stylem a spoustou nastřílených
branek, což je řadilo na absolutní špičku soutěže. Na
podzim loňského roku se ale vše pokazilo. Nastala trvale
velká marodka, trenér Roman Šmíd byl rád i za to, že složil
základní jedenáctku a důsledkem jsou pouhé tři výhry a
dalších pět remíz. I nezvykle nízký počet třiceti nastřílených
branek řadí mužstvo jen do průměru. Vyrovnaná tabulka a
nízký odstup ale dávají naděje pro zbytek ročníku...
Očekával jste, že vaše
umístění bude po podzimní
části až tak spatné?
„Trošku jsem se toho bál, protože
už minulou sezonu jsme dohrávali
s problémy, kdy spousta hráčů byla
zraněná. Přesto jsme až do posledního
kola hráli o druhé místo. Neměli jsme
tak silný a široký kádr, aby když se
někdo zraní, mohl nastoupit někdo
druhý. Na podzim se to ukázalo
v plné nahotě. Celou dobu jsme se
trápili, do Čekyně a Ústí jsme jeli
v deseti lidech a bez brankáře, Novák,
Hradil, Neckář, Matoušek prakticky vůbec nehráli, půl sezony byli
dlouhodobě mimo. Polášek, Lacina
bojovali se zraněními, to jsou ale
chlapi,
p kteří mají fotbal rádi.“
Kde vidíte další příčiny
kromě zranění a úzkého
kádru?
„Řadu utkání jsme si zbytečně pokazili sami. Tři remízy 3:3 a prohráli
jsme s Horními Moštěnicemi, což
byl nejslabší soupeř. My jsme se
snažili hrát, ale chybami jsme se sami
potápěli. Je to ale vše zapříčiněno
marodkou, někteří hráči dva roky
pořádně netrénovali a museli nastoupit, na jejich výkonu se to logicky
projevilo
ve větším počtu chyb.“
p j
Věříte, že to dokáže zimní
přestávka nastartovat k
lepšímu?
„Popovídali jsme si o tom a chlapi
mají zájem s tím něco udělat. Není
to odevzdané mužstvo a také se jim
současný stav nelíbí! Máme čtrnáct
bodů, a kdybychom jich měli o šest
víc, tak jsme pátí. Škoda, že jsme pár

zápasů nezvládli, byli bychom někde
v polovině tabulky a byl by klid...
(úsměv) Věřím tomu, že když kluci
budou zdraví a dáme se do kupy, tak
se to na výsledcích projeví. I když
jsme na čtrnácté pozici, nemohu říct,
že by nás někdo až tak přehrál a byli
jsme
až tak slabí.“
j
Dá se říci, že herně jste se tedy
protivníkům vyrovnali?
„I s Plumlovem jsme hráli vyrovnané
zápasy, Všechovice jsme doma porazili a u nich jsme prohráli. K tomu
bych se ale příliš nechtěl vracet, co s
námi rozhodčí provedli, to bylo nechutné. V Ústí jsme prohráli 3:4, ve
čtvrté Čekyni jsme hráli 2:2, i když
jsme tam jeli bez brankáře a dohrávali
v deseti, když se nám jeden hráč zranil. Přesto jsme tam mohli vyhrát. S
Otinovsí to byl smutný zápas. První
poločas jsme mohli vyhrát 5:0, pokazili jsme si to svou střeleckou nemohoucností a rozhodčí nám vyloučil
dva hráče, takže jsme prohráli 3:6.
Mužstvo sice stárne, ale není špatné.
Problém je, když soupeř zaleze, brání
se v deseti lidech a odkopává. Pak
bohužel uteče, dá gól a zase zaleze a
brání se...“
Očekáváte, že nastanou
změny v kádru?
„Řešíme jednoho hráče, je ale zatím
předčasné o tom hovořit. V týmu
je šestnáct lidí, a pokud budeme
zdraví, tak bude výběr dostatečný.
Když je ale pořád šest lidí mimo,
je to naopak těžké. My jsme prakticky tento půlrok ani netrénovali!
V pátek jsme se sešli v pěti lidech
a vyklusali. Spíše šlo o to poskládat

tu jedenáctku, aby se utkání vůbec
nějak odehrálo. Některé kluky jsem
neviděl dva roky na tréninku a hráli
stabilně. Museli hrát, aby nás vůbec
bylo jedenáct. Pak se nám zranil
jeden brankář a druhý byl na Slovensku, takže jsme neměli brankáře,
přestože máme dva kvalitní a vyrovnané.“
ov
Připouštíte si, že by snaha
o záchranu nemusela vyjít?
„Bylo by to takové dost nepříjemné,
ale také jsme se o tom bavili,
a pokud nebudou hráči ani podmínky na I.B třídu, tak se bude hrát
okres. I Nezamyslice a Němčice tak
už dopadly. Na dědinách je to těžké,
zvláště dvacet kilometrů daleko od
Prostějova, Kroměříže, vždyť i oni
těžko vychovají další hráče. Věk
člověk nezastaví a zranění budou
asi přibývat. Je tam ale partie kluků,
která se fotbalem baví, věnuje tomu
maximum.“
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
– hráčské statistiky:
Brankaři:

Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA
Roman VEČEŘA

0
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1
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0
0
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Obránci:

Michal JIŘÍČEK
Jan MATOUŠEK
Michal OLŠANSKÝ
Zdeněk SPILLER
Jan ŠMÍD
Lukáš ZATLOUKAL
Zdeněk ZDRAŽIL

0
0
0
0
0
1
2

Záložníci:

Pavel HORÁK ML.
Michal HRADIL
RadeK NECKÁŘ
Aleš POLÁŠEK
Jan URUBEK
Marcel VAŇHARA

7
4
1
2
0
0

Útočníci:

Aleš HOLUB
Pavel HORÁK ST.
Lukáš KONUPKA
Martin LACINA

1
1
8
3
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Trenér: Roman ŠMÍD
Asistent trenéra: Jindřich VLČ

Lední hokej

5
1

Hokejisté zvládli souboj s Havlíčkovým Brodem a předposlední místo potvrdili proti Kladnu

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

NOVOU TVÁŘÍ OBRÁNCE KUŽEL, KOCIÁN SI ZACHYTÁ U BOBRŮ

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD

1:0

2:1

Po vypršení trestu se k mužstvu vrací Roupec, vedení ještě shání jednoho útočníka

2:0

Branky a nahrávky: 9. Malý (Husák, Luňák), 30. Indra (Luňák, Venkrbec), 31. Franek
(Malý), 45. Meidl (Niko, Indra), 46. Venkrbec (Kajaba, Husák) – 27. Rousek (Tomek,
Sedlák). Rozhodčí: Mrkva, Šutara – Hanzlík, Moravec. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V
oslabení: 0:0. Střely na bránu: 31:33. Diváků: 1320.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Malý, Hertl, Hawlík, Husák,
Niko, Kužel, Kolibár

Sestava hAVLÍČKOVA BRODU:
Novák (46. Barus) – Sklenička, Pavlíček, Sedlák, Parýzek,
Jelínek, Janáček, Semrád – Babka, Padělek, Seman, Rousek,
Melka, Tomek, Minárik, Sedláček, Milfait, Kozlík, Boček, Chlubna.
Trenér: Vladimír Jeřábek.

3
0

Už jen sedm kol a dvě dohrávky má před sebou základní
část první hokejové ligy. Znamená to tak, že včetně následných šesti duelů skupiny o udržení mají před sebou
Jestřábi posledních třináct duelů sezony 2014/2015.
Nejpozději za šest týdnů tak bude jasno o tom, komu
se podaří udržet a na koho zbude „Černý Petr“, který
vystavuje vstupenku na sešup do druhé ligy. Tuto nepopulární kartu nyní v ruce drží hráči Havlíčkova Brodu,
kteří díky prohře na Hané ztrácejí tři body.
Prostějov/jim

Krejčík, V. Meidl, Indra
Kajaba, Venkrbec, Luňák
Franek, Duba, Moučka
Sršeň, Coufal.

Trenéři:
Zdeněk Čech
a Jiří Vykoukal.
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V uplynulém týdnu bylo ve hře
devět bodů pro každé mužstvo. Tři
výhry v normální hrací době ale
nezískal nikdo. Nejblíže k tomu
bylo Kladno, které ale ten devátý
bod ztratilo na ledě Prostějova. Pro
Jestřáby to byl cenný zisk, který
přidali k ještě důležitější pondělní

výhře. Tři body z počátku uplynulého týdne totiž přišly v přímém
souboji o předposlední místo proti
havlíčkobrodskému klubu, z jehož
názvu mizí slovo Rebel.
„Kluci chtějí pracovat, není jim jedno, v jaké jsme situaci. Občas tam
ale přetrvávají nedokonalosti. Hrajeme hodně staticky přesilovky.
I dneska v prodloužení jsme to

mohli rozhodnout, ale nakonec
jsme z toho málem dostali gól.
Nebyl tam pohyb a přišla špatná
přihrávka od Vencu Meidla, strašně riskantní. Ta přihrávka musí
být čistá a bylo tam strašně málo
střelby,“ ohlížel se krátce po utkání s Rytíři za svými prvními třemi
duely na prostějovské lavičce Zdeněk Čech.
Do třízápasového bloku šli jeho
svěřenci ze stejné pozice jako
hlavní konkurent. Vzájemný duel
ovšem jasně vyzněl pro Jestřáby,
kteří zvítězili díky dvěma blokům
slepených branek 5:1. Ve středu
nebodoval ani jeden z tohoto dua a
v sobotu shodně získali hráči obou
celků jeden bod. Havlíčkovu Brodu se to podařilo poté, co dovedli
do prodloužení utkání v nedaleké
Jihlavě. „Hlavní bude uhrát body s

nimi. Bude to ale boj až do posledních kol a každý bod, který někdo
z nás získá, bude mít velkou váhu,“
očekává Čech velké napětí až do
konce.
Do uplynulých zápasů již nepostavil dvojici Jan Kolibár a Robert
Jedlička, naopak v pořadí již čtyřiapadesátým Jestřábem v aktuálním ročníku se stal Lukáš Kužel.
Památný gólman Berouna je nejčerstvějším a pravděpodobně i posledním bekem, který přišel. „Do
týmu zapadl a podával velice dobré
výkony,“ těšilo Čecha. A obdobně
se vyjádřil i specialista na obránce
Jiří Vykoukal. „Bude u nás hostovat
do konce sezony. Naší slabinou byl
chybějící důraz a málo obětavosti,
přesně toto ukázal,“ nešetřil chválou na adresu třiadvacetiletého
zadáka.

Dalším zásahem byla absence
Davida Roupce, jenž za trest ve
hře udělený na ledě Třebíče pykal
distancí na celkem tři zápasy. Do
hry tak bude připraven až ve středu na ledě Kadaně. „Je šikovný na
přesilovky, které nám bez něj nešly.
Vázla nám souhra, nahrávka a nedokázali jsme si vytvořit souvislý
tlak,“ sdělil s tím, že naopak o stížnosti Prostějova na výkon rozhodčích ještě hokejový svaz nerozhodl.
Na soupisce také chyběl Ondřej
Kocián, dvojku dělal Šimbochovi
ve všech případech Lukáš Vydržel. „V současné době uvažujeme
o tom, že ho dáme na střídavé starty
do ‚Valmezu‘, aby chytal. Juraj Šimboch je jednička a dvojkou je momentálně ‚Vydra‘. Tak to zatím je a
bude,“ nezastíral prostějovský kouč.
(pokračování na straně 29)

SALITH ŠUMPERK
SALIT
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

0:0

2:0

Branky a nahrávky: 2. Gewiese (Moskal, Staněk), 57. Žálčík (Staněk, Novotný), 60.
Moskal (Holík). Rozhodčí: Přikryl – Lukš, Novák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 34:25. Diváků: 1171.

Sestava šumperku:

Koutský – Holík, Drtil, Sedlák, Gewiese, Novotný, Slavík, Prokop,
Bail – M. Haas, Plášek, Velecký – Staněk, Moskal, Žálčík –
Brunec. Vrdlovec, Berger – Popelka, R. Haas, Rimmel. Trenér:
Radek Kučera.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Niko, Kužel, Matyáš,
Husák, Malý, Hertl, Hawlík
Krejčík, V. Meidl, Indra
Kajaba, Venkrbec, Luňák
Franek, Duba, Moučka
Sršeň, Cienciala, Coufal.

Trenéři:
Zdeněk Čech
a Jiří Vykoukal.

3 PP
4

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

RYTÍŘI KLADNO

1:1

1:2

1:0 0:1

Branky a nahrávky: 4. Luňák (Venkrbec), 23. Indra (Duba, Hawlík), 48. Moučka (Duba)
– 11. Horna (Rudovský), 32. Hořava (Eberle, Bahenský), 33. Rudovský (Dragoun, Horna), 65. Hořava (Kaberle, Rudovský). Rozhodčí: Škrobák – Rampín, Reich. Vyloučení:
5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 27:50. Diváků: 1501.

Sestava lhK jestřábi
Malý, Hertl, Niko, Husák,
Matyáš, Hawlík, Kužel
Krejčík, V. Meidl, Indra
Kajaba, Venkrbec, Luňák
Franek, Duba, Moučka
Sršeň, Coufal.

Sestava KLADNA:
Chábera – Kaberle, Klouček, Růžička, Lukáč, Kania, Zeman –
Horna, Dragoun, Hořava – Pitule, Eberle, Tenkrát – Stach, Kindl,
Redlich – Bahenský, Strnad. Trenér: Jiří Čelanský.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 45. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chomutov
České Budějovice
Kladno
Třebíč
Litoměřice
Jihlava
Havířov
Kadaň
Benátky
Ústí nad Labem
Šumperk
Most
Prostějov
Havl. Brod

Z

V

VP

PP

44
45
45
45
45
44
45
44
45
45
44
45
45
45

27
24
24
24
23
19
21
20
15
18
16
9
7
6

5
6
4
2
2
7
4
2
8
1
4
5
5
5

6
2
3
6
3
4
3
7
1
5
5
9
3
3

P

Rytíř. Tomáš Kaberle již dosáhl na mnoho úspěchů, nyní pomáhá
Kladnu zpět k návratu do extraligy.
Foto: Jiří Možný
stal světovým šampionem, vytvořil
v pětačtyřicátém prvoligovém kole
obranný pár s taktéž velice zkušeným
Tomášem Kloučkem. Právě po nedovoleném bránění Kaberleho parťáka
šli Kladenští v nastaveném čase do
tří. Nicméně sami neinkasovali a po
následném faulu Jestřábů si počkali
na svou šanci. „Věděli jsme, že dva-

cet minut před koncem nám začne
přesilovka. Obě strany byly trochu
utahané, nechtěli jsme ale ztratit puk.
Počkali jsme si na ten pravý okamžik,
pak nám to krásně vyšlo a 'Hořák'
dával ze strany do prázdné,“ popisoval rozhodující okamžik utkání.
Středočechům se díky těmto dvěma
bodům podařilo přeskočit ze čtvrté-

ho místa Třebíč, která padla doma s
Chomutovem, a loňští extraligisté míří
ještě výš. „Občas v kabině padne téma
play off, hlavně víme, co chceme hrát.
Nemůžeme něco začít nacvičovat dva
tři dny před play off, už teď se musíme
snažit o tu týmovou práci a nečekat do
poslední chvíle. Víme, že máme sedm
zápasů do konce a Budějovice na druhém místě nejsou daleko, to je náš cíl
před play off,“ nezastíral Kaberle.
Venkovní zápas čekal Kladno po
zhruba měsíci, kdy prohrálo 2:3 v
Šumperku, někdejší bek Toronta,
Bostonu, Caroliny či Montrealu se
na to ale nevymlouval, ani když mají
oba stadiony výrazně odlišné parametry. „Znám to tady moc dobře, byl
to pro mě ale zápas jako každý jiný.
Chceme vždy dát o gól víc, abychom
vyhráli, bohužel to vyšlo až v prodloužení. Fanoušci jsou tady dobří,
o hokej je tu celkem zájem. Dneska
byla dobrá atmosféra, ale bohužel
jsme jeden bod ztratili...“.
Až nyní po spoustě sezon v české extralize a NHL, startech na mistrovství

světa i olympijských hrách zažívá
premiéru v první lize. „Je to trošku
jiné, úroveň nelze moc porovnávat.
Každý zápas s každým mančaftem
je trochu jiný, systémy jsou takové,
že se hodně brání. Ti, co nemají takové rozpočty, tak hodně hrají systém
jedna čtyři a je těžké se do toho tlačit,
zápasy kolikrát ztrácí úroveň. Jinak je
to ale dobrý hokej,“ povšiml si Tomáš
Kaberle za necelou dvacítku zápasů,
které v druhé nejvyšší soutěži zatím
stihl odehrát.
Letošní ročník totiž zahájil v Americe, kde dvakrát nastoupil v AHL za
Hartford Wolf Pack a marně se pokoušel o zisk kontraktu v New York
Rangers a New Jersey Devils. Až pak
se vydal na Kladno. „V první řadě
jsem zdravý a hokej mě pořád baví,
tak proč v tom nepokračovat? A vždy
jsem chtěl hrát tam, kde mě naučili hrát hokej. Loni jsme s Kladnem
spadli, tak jsme se s panem Jágrem
domluvili, že přijedu, a budu hrát
doma,“ vysvětlil svůj návrat do středních Čech.

Exkluzivní rozhovor se zajímavou posilou - bekem, který se nebojí nazout betony

„Bod je pro nás zaslouženou odměnou,“
radoval se nejčerstvější Jestřáb Lukáš Kužel

Šimboch

Trenéři:
Zdeněk Čech
a Jiří Vykoukal.

„Znám to tady moc dobře,“ usmíval se Tomáš Kaberle

Prostějov/jim - Znovu po několika
letech zavítal na prostějovský zimní
stadion Tomáš Kaberle. Zatímco
v nedávné minulosti si na Hané
zpestřoval letní přípravu v barvách
Jagr Teamu, tentokrát se rval o prvoligové body v dresu kladenských
Rytířů. A také jeho zásluhou se favorizovaným hostům podařilo zvítězit,
krátce před koncem prodloužení
se totiž asistencí podílel na vítězné
brance z hole Miloslava Hořavy.
„Věděli jsme, že Prostějov nemá co
ztratit, že potřebuje každý bod a bylo
to vidět i na té hře. Bojovali, dostali
se do vedení a nebylo to pro nás
jednoduché. Pak jsme skóre otočili,
ale zbytečně jsme byli vylučováni,
náskok jsme ztratili a nakonec získali
jen dva body, za které nakonec musíme být rádi,“ hodnotil sobotní partii
šestatřicetiletý mistr světa Tomáš
Kaberle krátce poté, co rozdal autogramy zástupu obdivovatelů.
Nejlepší hráč české extraligy ze sezony 2004/2005, kdy se také ve Vídni po
boku Jaromíra Jágra či Jiřího Šlégra

Skóre

6 157:86
13 166:115
14 162:101
13 124:108
17 129:107
14 144:124
17 132:123
15 122:113
21 105:111
21 133:146
19 131:155
22 98:167
30 104:181
31 93:163

Bodů

97
86
83
82
76
75
74
71
62
61
61
46
34
31

Kam příště....
Dohrávka 40. kola, pondělí 19. ledna 2015: Piráti Chomutov – SK Kadaň.
Dohrávka 20. kola, úterý 20. ledna 2015: Salith Šumperk – HC Dukla Jihlava.
46. kolo, středa 21. ledna 2015: Piráti Chomutov – HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Benátky nad Jizerou –
AZ Havířov, HC Most – ČEZ Motor České Budějovice, SK Kadaň – LHK Jestřábi Prostějov, Rytíři
Kladno – HC Stadion Litoměřice, Salith Šumperk – HC Dukla Jihlava, HC Rebel Havlíčkův Brod – SK
Horácká Slavia Třebíč.
47. kolo, sobota 24. ledna 2015: HC Rebel Havlíčkův Brod – Piráti Chomutov, SK Horácká Slavia
Třebíč – Salith Šumperk, HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno, HC Stadion Litoměřice – SK Kadaň, LHK
Jestřábi Prostějov – HC Most, ČEZ Motor České Budějovice – HC Benátky nad Jizerou, AZ Havířov
– HC Slovan Ústečtí Lvi.

Prostějov - Do paměti prostějovských fanoušků se
Lukáš Kužel (na snímku) zapsal především jako ten,
kdo se v jarní baráži při zranění brankářské jedničky Berouna nechal navléct do gólmanské výstroje
a zápas, jenž nakonec skončil drtivou výhrou Jestřábů
11:1, dochytal. Třiadvacetiletý kladenský odchovanec
strávil dosavadní část prvoligové sezony právě v kádru
Rytířů, za něž naskočil i do rovných dvaceti střetnutí,
v nichž si připsal čtyři body za dvě branky a stejný počet
asistencí. Od minulého pondělí je novou tváří v kádru
hanáckého nováčka první ligy a podílel se tak na zisku
čtyř bodů proti Havlíčkovu Brodu a právě mateřskému Kladnu. Prostějov tak získal posilu do zadních řad
a v případě nouze i záskok do brankoviště...
Jiří Možný
Podařilo se vám zremizovat
utkání proti ex-extraligovému Kladnu, můžete být spokojeni?
„Ten bod má pro nás cenu zlata
a jsme za něj šťastní. V posledních
třech zápasech jsme tu něco nastolili
a hrajeme dobře dozadu. Dneska
proti nám stálo perfektně organizované mužstvo, vepředu co jméno, to
kalibr. Ale doufám, že tento bod nám
hrozně pomůže a posune nás k lepším zítřkům. Po psychické i fyzické
stránce.“
Jaké to bylo bránit soupeře,
když prakticky co hráč, to
plejer se zkušenostmi z nejvyšší
soutěže?
„Je to tak, všichni jsme tam ale nechali všechno a odehráli jsme perfektní
utkání. Ten bod je pro nás zaslouženou odměnou. Musíme být pokorní
a sbírat bod za bodem.“
Co vás v tak složité době zaválo právě do Prostějova?
„Hrál jsem na Kladně, tam ale nastal
přetlak obránců, kterých bylo v týmu

hned dvanáct. Takže už jsem věděl,
že se do sestavy nedostanu, načež
Kladno mi sehnalo angažmá v Prostějově.
Pro mě je to výzva.“
j
Měl jste tedy zvýšenou motivaci právě proti Rytířům?
„Stoprocentně. Chtěl jsem se ukázat. A když se hraje proti silnějším
týmům, tak to ten tým vyburcuje
a podá výkon na hranici možností.
Myslím si, že právě tak jsme duel
odehráli a proto i bodovali.“
Za tři zápasy, co jste na
Hané, jste získali čtyři
body. Jde o přijatelný počet?
„Je to super. Mohlo jich být šest i devět, ale buďme pokorní. Přišel jsem
tu s novým trenérem, nastaly změny
a mužstvo to nakoplo. Jsme rádi i za
tyy čtyři
y body.“
Jaká je to vzpruha do zbývajících kol?
„Na to sázím, že nám i tento bod hodně pomůže a dodá nám sebevědomí,
protože toho tu fakt moc není... Ale
už s Havlbrodem se nám utkání povedlo a ani se Šumperkem to nebyl
špatný výkon, šlo o jeden gól.“

Poslední dvě domácí utkání
se hrála před krásně zaplněným a povzbuzujícím hledištěm.
Vnímali jste zvýšenou podporu?
„Bylo to super, každý souboj měl
v hledišti odezvu. To hrozně nabudí
a pomůže k tomu, aby se hrálo na sto
dvacet procent.“
Diváci si vás pamatují jako
brankářský záskok za Tomáše Mastíka. Jak vy na tento
moment vzpomínáte?
„Říkal jsem si, že už na
to ani nechci vzpomínat. (úsměv) Stalo se.
Někdo to odsoudil,
někdo mě měl za
hrdinu. Asi dva dny
jsem byl nejslavnějším gólmanem v republice a mož-

„Někdo to odsoudil, někdo mě měl
za hrdinu. Asi dva dny jsem byl
nejslavnějším gólmanem v republice
a možná i na Slovensku, ale něco
takového už asi zažít nechci..“
obránce LUKÁŠ KUŽEL o památné
brankářské zkušenosti
ná i na Slovensku. (smích) Prostě
se tak stalo a nedalo se s tím nic
dělat.“
Takže do branky se už
nechystáte?
„Ne, určitě ne, už to nechci
zažít. (smích)“

Foto: Jiří Možný
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„Udrželi
jsme
nervy
a
vyvarovali
jsme
se
chyb,“
Čechova premiéra byla vítězná, „HavlBrod“ padl
Prostějov/jim - Jeden z nejzásadnějších soubojů probíhající sezony
sehráli minulé pondělí večer na
vlastním ledě hokejisté Prostějova.
A úkolu v podobě zdolání Havlíčkova Brodu se ujali na výbornou.
Díky nebývalé střelecké aktivitě
i slabšímu výkonu soupeřova gólmana se tak dočkali potřebných
tří bodů. Zdeněk Čech se už pouhý
den po jmenování do funkce hlavního kouče Jestřábů dočkal premiérového a veledůležitého vítězství.
Na domácí straně to nebyl jediný
debut, tím druhým bylo nasazení do
hry obránce Lukáše Kužela. Tedy
třiadvacetiletého obránce, jenž se do
paměti prostějovských fanoušků zapsal coby nouzový gólman Berouna
při jarním barážovém utkání, v němž
nakonec Jestřábi slavili drtivou výhru
11:1. V sestavě jim naopak chyběl
potrestaný bek David Roupec i další
zadák Robert Jedlička, další prostějovský odchovanec Jan Kolibár plnil
pouze roli náhradníka.
První možnost se Jestřábům naskytla
hned na počátku druhé minuty, kdy
se podražení dopustil Aleš Padělek.
Zkušený útočník s více než čtyřmi
stovkami extraligových utkání odehrál v tomto ročníku i jeden zápas

právě za domácí, v závěru sezony ale
vypomáhá hlavnímu soupeři, za kterého již chvíli hrál i v dálnější minulosti. Po dvou minutách se ale mohl
v poklidu vrátit na led, jeho faul
hokejisté Rebelu odbránili. Při druhém hostujícím vyloučení to už ale
neplatilo. Kajaba sice ještě neuspěl,
mnohem lépe se však vedlo v závěru deváté minuty Robinu Malému,
jenž se za důvěru odvděčil přesnou
ranou od modré. Střela z osy hřiště
zamířila nad pravý beton a zapadla
k tyči – 1:0. Také Havlíčkobrodským se podařilo skórovat při hře pět
na čtyři. První početní výhoda ještě
skončila nejvýše Melkovou střelou
do tyčky, po přestávce se už ale Rousek nemýlil. Zívala na něj prakticky
volná brána a nejlepší střelec svého
mužstva nezaváhal – 1:1. Jestřábi
ovšem měli připravenou bleskovou
odpověď. A to hned dvojnásobnou.
O tři minuty později sehrála trojice
Indra, Venkrbec, Luňák podařenou
akci a výsledkem byla přesná střela prvního jmenovaného, proti níž
nedokázal Novák zasáhnout - 2:1.
O další minutu později to z levé
strany od mantinelu krátce po přejetí
modré čáry zkusil Tomáš Franek,
jeho zakončení propadlo gólmanovi
až do brány - 3:1. Potvrdilo se tak,
že pokusy z dálky dělají hostujícímu brankáři problémy, už dříve měl
dvakrát štěstí, když lapačkou proti
nahozením promáchl a puk zamířil
mimo. O chvíli později navíc nechybělo moc, aby inkasoval i počtvrté,

pochvaloval si zdolání Rebelu Robin Malý

ZDENĚK ČECH - LHK Jestřábi Prostějov:

„Pro nás to je dost důležité vítězství. V zápasech předtím tým dělal velké
chyby, to dnes rozhodlo. Neudělalo se tolik chyb a byla tam především
disciplína. Nedošlo k tomu, že když se zápas lámal, tak se to nezlomilo na
stranu soupeře. Důležitý byl druhý gól a hned poté třetí, kdy jsme soupeři
odskočili. Soupeř byl místy živější, a díky našemu brankáři jsme udrželi
nerozhodný stav a poté jsme vstřelili dva góly. To rozhodlo. Kluci makali
až do konce a zaslouží pochvalu.“

VLADIMÍR JEŘÁBEK - HC Rebel Havlíčkův Brod:

„Blahopřeji soupeři k vítězství, bylo vidět, že jakoby chtěl víc než my...
Domácí hráli zodpovědněji s efektivní střelbou, my jsme opticky měli
nějaké šance, ale bez nějakého efektu. Na to se ale hokej dnes nehraje.
Mysleli jsme si, že když ubojujeme zápas s Českými Budějovicemi, tak
to tady dnes půjde samo. Já jsem věděl, že ten zápas bude těžký, a to se
potvrdilo. Vyhrálo mužstvo, které více chtělo a více tomu dalo. Musím
popřát soupeři k výhře a výkonu.“
když se jestřábí oslabení odrazilo
od zadního mantinelu do jeho bruslí
a puk skotačil v brankovišti. To bylo
při přesilovce Rebelu, při oslabení
hostů to několikrát také jen zahučelo.
Nejblíže ke skórování byl Kajaba, na
nějž čekala téměř prázdná brána, ale
gólem to neskončilo.
Počtvrté tak mohl vypuknout jásot až
v čase 45:00, kdy při rychlém obratu
a akci dva na dva předložil Niko puk
Meidlovi, jenž zamířil pod víko - 4:1.
A hned osmnáct sekund nato zatloukl
pátý hřebíček Venkrbec - 5:1. To už
bylo na Nováka moc a hrdina předešlých zápasů Havlíčkova Brodu pře-

nechal své místo na necelých patnáct
minut čistého času Barusovi.
Zbytek utkání si už Jestřábi pohlídali
a slušně zaplněným hledištěm tak
mohly znít vítězné chorály. I díky o
dvacetikorunu zlevněnému vstupnému totiž přišlo více než třináct stovek
diváků, tedy téměř dvojnásobek než
před týdnem proti Jihlavě. Mezi nimi
byli například nynější útočník Skalice Juraj Jurík, bývalý kouč Jestřábů
Petr Zachar či někdejší šéf klubu
Michal Bartošek. A všechny body
zůstaly na Hané, třetí sezonní výhra
ve vzájemných soubojích znamenala
posun zpět na třináctou pozici.

Jestřábům zvlhl střelecký prach, radovali se „Draci“
Šumperk, Prostějov/jim - Ani jedna z pětadvaceti prostějovských
střel si ve středu večer nenašla cestu za záda šumperského brankáře
Vladislava Koutského. Devětadvacetiletý pardubický odchovanec
s extraligovými zkušenostmi ve
spolupráci se svými spoluhráči
vyřešil všechny zapeklité situace,
které na něj hostující Jestřábi nachystali, a dočkal se první nuly ve
svém současném působišti. Všechny body tak při prvoligovém derby
zůstali na severní Moravě.
Ráz střetnutí určila hned druhá minuta, kdy se při rychlém přečíslení
podařilo Moskalovi poslat z pravé
strany přihrávku na Gewieseho, jenž
sám před Šimbochem nezaváhal. Po
pouhých šestadevadesáti sekundách
tak domácí vedli 1:0 a opakoval se tak
scénář z prvního setkání v Šumperku.
Hosté se ale příliš nenechali zaskočit
a byli také střelecky aktivní, nebezpečnější ale přece jen byli šumperští.
Role nahrávače se opět ujal Moskal,
ale Staněk po jeho pobídce do odkryté brány nezamířil. V první velké

příležitosti hostí se ocitl až obránce
Adam Hawlík, jenž si vybruslil s pukem až před bránu, bekhendem si ale
na Koutského nepřišel.
Závěr první a počátek druhé části odehráli hosté převážně v oslabení, celkově ale byli velice disciplinovaní a vykoledovali si jen tři menší tresty. Těsně
po konci toho druhého se o zakončení
snažili Moskal s Žálčíkem, ani jeden z
nich však na Šimbocha nevyzrál. Ještě
ve větší šanci se neprosadil Moskal na
konci pětadvacáté minuty, to udělal
kličku gólmanovi, ani tak ale nedostal
puk do sítě. O chvíli později nastřelil
šumperský Novotný tyčku Šimbochovi branky. Prostřední dvacetiminutovka tak vyzněla celkem jednoznačně
pro domácí, ti z ní ale paradoxně nevytěžili ani jednu trefu.
Naopak ve třetí třetině byl mnohem
blíže skórování Prostějov. Jako první
zahrozil Luňák, jehož ale Koutský
famózně vychytal a byla z toho jen
přesilovka, po níž vzápětí přišla další. Hostům se dařilo držet v útočném
pásmu, vždy ovšem kousek chyběl.
Jak při střele Malého, tak při následném závaru na brankovišti. Díky
spolehlivému výkonu svého gólmana
tak stačilo domácím pouze čekat na
šance k protiútokům. Akce Pláška
s Veleckým ještě k ničemu nevedla,
pak ovšem Staněk z levé strany najel do pásma, předložil puk napravo

RADEK KUČERA - Salith Šumperk:

„Neřekl bych, že šlo o utrápené vítězství, počítali jsme s tím, že zápas bude
takhle nějak podobně vypadat. Prostějov hraje o všechno, jde o derby a Jestřábi jsou soupeřem, který dohrává úplně každý souboj. My se na zápas
důkladně chystali a bylo jasné, že duel neskončí nějakým výsledkovým
debaklem. Po ostudném venkovním utkání jsme se především snažili, abychom netropili zbytečné chyby, které by nás pak mohly mrzet. Ve druhé třetině nás Prostějov na chvilku zatlačil, ale naštěstí nevyužil šancí ke vstřelení
gólu. Důležité tři body pro nás.“

ZDENĚK ČECH – LHK Jestřábi Prostějov

„Jeli jsme do Šumperka s tím, že bychom chtěli nějaké body urvat. Kromě první třetiny, kdy byl Šumperk o kapánek lepší, jsme mohli sledovat
poměrně vyrovnané utkání, rozdílem byl právě ten jeden gól. My si sice
šance vytvářeli, ale nic nám do branky Šumperka nespadlo. I po druhé
brance domácích byl výsledek stále hratelný, jenže bohužel. Nedali jsme
ani jednu branku, proto nešlo uspět. Až později jsme chtěli být více aktivní
a více napadat, leč gól jsme nedali a bez něj, jak známo, se nevyhrává...“
si bruslícímu a zcela zapomenutému
Žálčíkovi. A šumperský odchovanec, jenž mezi dospělými debutoval
před necelými sedmi lety právě proti
Prostějovu, z první vymetl vzdálenější horní kout - 2:0. Jestřábi se i přes
dvoubrankové manko tlačili do útoku
a v poslední minutě to po oddechovém čase zkusili v šesti. Vytvořili velký zámek, domácí nevěděli, kde jim
hlava stojí, ale Koutský i vleže a jeho
obránci vkleče dokázali čisté konto

uhájit.
Hostům
háji H
ů se podařilo
d řil zahodit
h di
nevídané. Cestu za brankovou čáru
si nenašly střely z dálky, z předbrankového prostoru ani dorážky z pár
decimetrů. Radovali se tak opět jen
domácí. Jejich závěrečné vyhození z
hole Moskala totiž pár desetin před
koncem doklouzalo do opuštěné svatyně - 3:0.
Ze čtyř vzájemných zápasů tak
„Draci“ získali devět bodů, zatímco
Jestřábi jen tři.

Fanoušky hnaní Jestřábi urvali proti Rytířům bod
PP
Prostějov/jim - I ve druhém domácím měření sil s kladenskými
Rytíři se prostějovským hokejistům podařilo dovést utkání až do
prodloužení. Za úspěchem v podobě jednobodového zisku proti extraligovému kádru hnaly domácí
hráče slušně zaplněné tribuny, na
sedmdesát korun snížené vstupné
přilákalo i tentokrát výrazně více
fanoušků, než bylo za poslední duely obvyklé. A hráči se jejich neustálým povzbuzováním vybičovali
k povedenému výkonu, za který
byli výsledkově odměněni.
Ve vysokém tempu hrané utkání
začali Jestřábi na výbornou. V době,
kdy ještě několik desítek diváků
stálo venku frontu na lístky, hala
poprvé zabouřila. Psala se polovina
čtvrté minuty, když Venkrbec vyslal
Luňáka a hrající spolumajitel klubu
si s Cháberou v hostující brance poradil – 1:0.
Brzy nato mohl dokonce zvýšit Meidl, ten ale stejně jako následně Kajaba neuspěl. Postupem času ovšem
začali přebírat iniciativu kladenští,
kteří jen za úvodní dvacetiminutovku doslova zasypali Juraje Šimbocha
dvaceti pokusy. A jeden z nich si našel cestu až do sítě, o vyrovnání se
v jedenácté minutě zasloužil Tomáš
Horna, jenž zblízka zametl pod víko
– 1:1. Zpět na domácí stranu mohl
vedení strhnout Moučka, na svůj
okamžik si ale z Pardubic hostující
útočník musel počkat. Po vybídnutí
od Husáka ještě neuspěl. Stejně tak
nevyzrál na brankáře ani hostující
Rudovský.

Také vstup do druhé třetiny se Jestřábům velice vydařil. Na Dubovu střelu
ještě Chábera měl, vyrazil ji ovšem
pouze před sebe, kde se k puku nejrychleji dostal Marek Indra. A prostějovský útočník dokázal jako první
Prostějovan v tomto ročníku vsítit desátou branku, čímž se osamostatnil na
čele oddílových kanonýrů - 2:1. První
varovnou vlaštovkou ze strany soupeře se stalo Eberleho vysunutí Pituleho,
jenž se ocitl sám před Šimbochem.
Gólmanská jednička domácích však
potvrdila svou výkonnost, vytasila semafor a dokázala svůj zákrok prodat i
divákům, kteří pak dlouze vyvolávali
jeho jméno. Po druhé části měli přesto
blíže k plnému počtu bodů hokejisté
Kladna. Pomohly jim k tomu dvě trochu šťastné branky v rychlém sledu.
Nejprve vyrovnal důrazný Hořava,
jenž se nenechal odstavit od kotouče
a i při pádu propasíroval puk až za
čáru - 2:2. No a jen minutu poté zakončil rychlou akci Jan Rudovský.
Osmadvacetiletý forvard tak poprvé
v utkání překlopil skóre na stranu celku toužícího po návratu do nejvyšší
domácí soutěže - 2:3.
Do poslední části vstoupili lépe hosté a doložila to mimo jiné Hořavova
střela z mezikruží, s tou i dalšími pokusy si ale prostějovský gólman poradil. Hráči Jaromíra Jágra ale utkání
kontrolovali a povětšinou se hrálo na
polovině Jestřábů. S profesorským
stylem to ovšem hosté přehnali a
dopomohli domácím ke srovnání. To
fatálně chybovali při rozehře od vlastní brány a rázem se ocitli dva Jestřábi
před Cháberou. Role zakončovatele
se po Dubově asistenci zhostil Moučka a procpal puk tam, kam si přál 3:3! Tradičním sportovním nešvarem
napříč odvětvími je, že rozhodčí mají
tendenci v určitých okamžicích pomoci favoritovi. Zatímco pro domácí
tak byli pomyslným šestým hráčem

ZDENĚK ČECH – LHK Jestřábi Prostějov:

„Každý bod je pro nás důležitý a zvláště s takovým soupeřem, který teď
hrál dobře a chce se vrátit do extraligy. Je to pro kluky cenné povzbuzení.
Hlavně první třetinu jsme hráli velice dobře, byli jsme aktivní, důrazní. Ve
druhé třetině nás už soupeř trochu zatlačil, během jedné a půl minuty otočil
zápas ve svůj prospěch, ale pozitivní je, že se mužstvo z toho nesesypalo a
dokázali jsme ve třetí třetině nejen vyrovnat, ale i hrát docela dobrý hokej.
Utkání se muselo divákům líbit a je škoda, že jsme se v prodloužení připravili o možnost zkusit to na penalty. Třeba bychom prohráli, ale připravili
jsme se o to sami, Moučkovo vyloučení bylo úplně zbytečné.“

JIŘÍ ČELANSKÝ – Rytíři Kladno:

„Nebylo to nic jednoduchého, věděli jsme ale, že jedeme na led Prostějova, který nemá co ztratit. Od samého začátku se nám nehrálo jednoduše,
nehráli jsme tak jako doma, kde jsme měli více ze hry a vycházelo nám
téměř všechno. Možná jsou dva body málo, ale nemusel být ani jeden,
protože nás v závěru dostali domácí pod tlak, měli i přesilovky, které jsme
ubránili. A v prodloužení jsme to naštěstí pár vteřin před koncem strhli
na naši stranu. Tady je hřiště dost široké a my jsme teď měsíc hráli jen u
nás, kde je to malé. Nám se tady nehraje lehko a dneska se to potvrdilo.
Ze zbývajících sedmi kol potřebujeme získat co nejvíce bodů, abychom
šli z co nejlepší pozice.
fanoušci, hostující posilou se na chvíli
stali muži v pruhovaném. Jak jinak si
vysvětlit, že okamžitě po vyrovnání
odmítl poslat Kladno po evidentním
faulu do čtyř a naopak velice přísně
poslal na trestnou lavici Kajabu. Domácí kvarteto společně s Šimbochem
se ale překonávalo v obětavosti a
přesnosti, bránila velice pozorně a vítanou energii jim dodávali i fanoušci,
kteří bez ustání povzbuzovali. Podařilo se jim tedy ustát oslabení a sevřít
hosty do nevídaného zámku. I díky
němu se dočkali přesilovky a vzápětí dokonce dvojnásobné. A ihned po
návratu obou hostujících hráčů mohli
strhnout vedení zpět na prostějovskou
stranu Krejčík s Frankem, nedokázali
ale využít rozhozené obrany soupeře
i toho, že byl chvíli Chábera daleko
od optimálního brankářského postoje.

Šlo
Šl se takk do
d prodloužení,
dl ž í v němž
ě ž sii
domácí vysloužili přesilovku. Naložili s ní ale bídně a důsledkem byl
nejen Hořavův brejk, ale o chvíli
později i Moučkovo sekání. Necelou minutu se tak hrálo tři na tři,
dvacet sekund před koncem rozjeli
hosté přesilovku čtyři na tři. A naložili s ní bezvadně, Kaberle předal
před bránu Hořavovi, jenž zasunul
za přesouvajícího se Šimbocha 3:4. Do konce nastavení chybělo
jen čtyři a půl sekundy!
Spokojenější ale byli domácí, zatímco hosté bod ztratili, domácí
ho získali. A nejednoho člověka
napadla při pohledu do hlediště i
na samotnou hru myšlenka, jak by
to asi v uplynulých měsících vypadalo, kdyby se na hokej chodilo po
celou sezonu za sedmdesát korun...

Prostějov - V posledních týdnech příliš času na ledě
nestrávil a většinu utkání sledoval pouze ze střídačky
jako sedmý či osmý bek Jestřábů. Proti Havlíčkovu
Brodu se ale Robinu Malému (na snímku) utkání vydařilo. Dostával příležitost při všech herních činnostech
a svou přesilovkovou ranou od modré čáry změnil
bezbrankový stav, poté ještě přihrál Frankovi na jeho
zásah a duel ukončil i s bilancí +1 bod.
Jiří Možný
Jak velký kámen z vás po
pondělní výhře spadl?
„Opravdu velký. (úsměv) Potřebovali
jsme doma vyhrát s Havířovem a nutně zabodovat i s ´HavlBrodem´. Byl
to souboj o šest bodů, nejdůležitější je
totiž pro nás držet se nad nimi a jsme
rádi, že se nám to dneska podařilo.
Hráli jsme líp, podali výborný výkon
a teď je důležité, abychom tento potvrdili i v dalších zápasech. Pak by to
bylo super.“
Bylo znát, že se Havlíčkův
Brod v posledních kolech
dotáhl a vy jste se propadli na poslední místo?
„Asi jo, mysleli jsme na to. Ale teď
přišel nový trenér, tak jsme si říkali, že
by to mohl být pro nás nový impulz.
Před zápasem jsme si tu důležitost nepřipouštěli a byli klidní. To si myslím,
že rozhodlo zápas. Udrželi jsme nervy na uzdě, vyvarovali se osobních
chyb a vypadalo to, jak mělo.“
Pocítili jste již „rukopis“
nového trenéra?
„To nevím. Přišel teprve včera (minulou neděli – pozn. autora), pořádně nás ještě neznal. Měli jsme spolu
jeden trénink a nějak se s ním sžíváme. Systém zůstal víceméně stejný,
ale byli jsme více v klidu, to nám asi
předtím chybělo.“
Dlouhé týdny jste plnil roli
sedmého obránce, najednou jste ale chodil na přesilovky
i oslabení. Jak velká změna to pro
vás byla?
„Poslední dobou mi to nešlo, od čtvr-

tiny sezony jsem nebyl sám se sebou
spokojen. A vyústilo to v to, že jsem
vypadl ze sestavy a čekal na svou
šanci. Pomohla mi stopka Davida
Roupce, naskočil jsem místo něho a
chodil tedy na led často. Jsem za to
ak to bude dál.“
moc rád a uvidíme, jak
Chytil jste tedy
edy šanci za
pačesy?
„To bych ani neřekl.
kl. (úsměv)
Dneska se mi to povedlo,
edlo, každý
zápas je ale jiný. Měl jsem i štěstí a o tom to je.“
První branku
nku jste
dal, pak jste
te byl i u
inkasované branky.
y. Vyčítal
jste si něco?
„Puk se odrazil od brankáře,
ankáře, bylo to
dva na jednoho a nechtěl
chtěl jsem, abyy
ten s kotoučem šel do brány, tak
jsem si trochu poodstoupil,
stoupil, ale
on v tu chvíli nahrál do prázdné
tomu druhému. Bylaa to složitá
situace, oslabení, oni měli o
jednoho hráče víc a musí to být
někde znát.“

Jak výrazné povzbuzení je
tato výhra do zbylých kol?
„My hlavně potřebujeme nakopnout
a sbírat body dál a dál. Ne, aby to
bylo, že jeden zápas vyhrajeme a pak
jich dalších pět šest prohrajeme. Musí
nás to nakopnout a jít zápas od zápasu
tak, abychom urvali co nejvíce bodů.“
Přišlo i celkem dost diváků,
cítili jste to na ledě?
„Já jsem byl sám překvapen, že přišlo
tolik lidí, spíše jsem čekal, že souboj
posledního s předposledním nebude pro ně atraktivní. Fakt jsem mile
překvapen. Fandili od začátku, tím
nám hodně pomáhají. Víte sám, jak
to tady loni vypadalo, publikum bylo
naším šestým hráčem. Kéž by diváků takto chodilo víc a víc, je
to ale ovlivněno i našimi výkony. Pokud budeme hrát špatně
a prohrávat, je jasné, že lidem
se nebude chtít...“

Foto: Jiří Možný

„Hlavně potřebujeme nakopnout
a sbírat body dál a dál. Ne, aby to
bylo, že jeden zápas vyhrajeme
a pak jich dalších pět prohrajeme.“
obránce Jestřábů ROBIN MALÝ
o významu výhry nad Havl. Brodem

Aleš Padělek: „Vyhrocený zápas to pro mě nebyl“
Prostějov - Na svém kontě má více než čtyři stovky
extraligových utkání a dva zápasy v dresu reprezentačního „áčka“ České republiky. Před jedenácti lety pak
zažil v dresu jihlavské Dukly euforii při postupu z první
ligy do extraligy. Nyní se Aleš Padělek (na snímku) prezentuje brankami zejména v druholigovém Žďáru nad
Sázavou, nevzdal se ale ani nadějí na trvalejší návrat
do první ligy. Aktuálně čtyřiatřicetiletý útočník tak naskočil jedenkrát v dresu prostějovských Jestřábů a na počátku ledna posílil jeho hlavního konkurenta - Havlíčkův
Brod. Předloňský kapitán Berouna, jenž také hrál na
Slovensku a v minulé sezoně v anglické Premier Ice
Hockey League, se proti Prostějovu brankově neprosadil a také díky tomu zůstaly všechny body na Hané.
Jiří Možný
Myslíte, že zápas byl o jedné
dvou chybách, jak se předpokládalo?
„Asi jo. My jsme měli šance, góly
jsme ale nedali. Občas jsme to zbytečně přetáhli a s takovým tempem
jsme si ani nezasloužili vyhrát. Chvíli
jsme tam měli tlak a převahu, ale
chodili jsme do plných. Prostějov
dobře bránil střední pásmo, my jsme
se tlačili, ale nepřihráli jsme si, když
jsme měli.“
Poznamenaly
mužstvo
rychlé góly na 2:1 a 3:1 ve
druhé třetině?
„Já si myslím, že ne. Pořád jsme se
do toho tlačili a rozhodující byl až ten
čtvrtý gól ve třetí třetině. Pak rychle
přišel pátý, kdy tam zůstali dva hráči sami před gólmanem. První zásah
měl, druhá střela už na něj byla moc.
Tomu musí zabránit hráči a my jsme
dneska brankáři nepomohli, tak jsme
prohráli.“
V tomto ročníku jste odehrál i jeden zápas za Prostějov. Měl jste to v hlavě?
„To vůbec ne, já to tak neberu. Byl
jsem tu jen jeden trénink a jeden
zápas, pak jsem se zde už neobjevil.
To není jako třeba Jihlava,
kde jsem vyrůstal. Sice
tu spoustu kluků znám
z předchozích působišť,
ale nějaký vyhrocený
zápas to pro mě neb (úsměv)“
úsměv)“
byl.
Jak
se zrodila

Foto: Jiří Možný

vaše současná výpomoc v Havlíčkově Brodě?
„Trošku mou iniciativou. Přihlásil jsem

se, zkoušel jsem se prosadit ještě ve
vyšší soutěži. Ve Žďáru hrajeme
jeden zápas týdně, jsem zvyklý na
jiné tempo a hokej mám rád. Předtím jsem tedy kontaktoval Prostějov
a před sezonou i Jihlavu, nyní Havlíčkův Brod a vyšlo to. Jsem rád za tuto
šanci.“
Hrálo při vašem rozhodování
roli i to, že v Brodě jste již před lety
působil?
„Tenkrát to chodilo jinak, dneska jsou
Brod a Jihlava velcí rivalové. Tehdy
Dukla hrála extraligu, fungovala tam
spolupráce a já jsem tam naskočil a
hned první zápas jsem dal gól proti
Liberci. Kdo byl na vojně v Jihlavě
a neprosadil se do čtyřech pětek, tak
jezdil hrát do Brodu. Útok Dolana,
Padělek, Válek, v obraně Benák, na
střídačce pan Holík. Čtyři mistři světa z roku 1985, to bylo fajn, ale je to
sedmnáct let... Kluci teď sice chtěli
zápisné za první gól, ale bránil jsem
se, že gól za Brod jsem dal už dřív.
(smích)“
Většinu letošní sezony jste
strávil ve druhé lize, jak
se vám tedy zvyká zpátky na tu
první?
„Je to pořád profesionální soutěž.
Kluci ve druhé lize chodí do práce,
má to jiné nasazení. První třetinu se
hraje podobný hokej jako prvoligový, má to ale trošku nižší úroveň. Je
to znát, trénuje se jinak, je i více profesionálnější přístup. Kluci chodí do
práce a vlastně i já.“
Jaké je to hrát
nyní první ligu při
práci?

„Já klasické zaměstnání nemám,
vypomáhám bráchovi v hokejové
škole. Trénujeme děti individuálně,
dojíždíme do měst v okolí Jihlavy.
Cesta s přípravou trvá hodinu, trénink taky, takže nějaký čas to zabere.
Ale naplňuje mě to, protože jsem hokej měl celý život a rád a něco jsem
se v něm naučil. Chlapcům mohu
předat zkušenosti a jsem rád, že poděkují, je vidět na dětech zlepšení.
Kluci ze Žďáru se teď rozutekli do
Pardubic a do Brna, požádali mě ale,
abych jim dělal individuální tréninky, takže bylo super trénovat i s většíma. Trénujeme i amatéry, kdo má
zájem. S bráchou nějakou minulost
máme, kvalita a zkušenosti tam jsou.
Lidi se hlásí a jsem za to vděčný.“
Je to činnost, čemu byste se
pak chtěl po skončení kariéry věnovat?
„Bylo by to fajn. Hokejový koníček
dělám celý život. Byla to práce, každému se ale nepoštěstí takový sen, že
bude hrát hokej. Mně se to povedlo
a čtyřiatřicet let není nijak závratný
věk, necítím se jako veterán. Jsou tu
i starší kluci a já hokej ještě nějakou
dobu hrát můžu. Uvidíme, co z toho
bude...“
Věříte, že se během své aktivní kariéry ještě dočkáte
návratu Jihlavy do extraligy?
„Samozřejmě bych to Dukle přál.
Když jsem byl tehdy u postupu, jednalo se o můj nejsilnější hokejový
zážitek. Táta tam byl jednatel, dařilo
se, táhli jsme za jeden provaz. České
Budějovice jsme sice vyloženě nepřejeli, ale vyhráli jsme 4:0 na zápasy.
To jsou věci, které člověk nezapomene, a přál bych to jihlavskému hokeji,
zaslouží si to. Až se opraví stadion,
tak by bylo fajn, kdyby v nové hale
extraliga byla.“
Právě proti Českým Budějovicím jste dva dny před
duelem s Jestřáby vsítil jedinou
branku. Probleskla
Pr
vám hlavou
vzpomín
i již vzpomínaná
baráž?
„Vůbec ne. Pochybuji, že tam ještě
někdo z těch
těc hráčů vůbec působí.
Výborně nám zachytal gólman, měli
jsme šance. Gól, co jsem dal, byl
trochu šťastný,
šťastn protlačil jsem to do
branky a pak už jsme to udrželi. Hráli
jsme trochu jjiné tempo než dnes, kdybychom ale dali nějaký gól z našeho
tlaku, mohlo utkání vypadat jinak...“

„Jsem zvyklý na jiné tempo a hokej
mám rád. Zkoušel jsem tedy kontaktovat
Prostějov a před sezonou i Jihlavu,
zkusil jsem Brod a vyšlo to.
Jsem rád za tuto šanci.“
hráč druholigového Žďáru ALEŠ PADĚLEK
o svém nedávném návratu do první ligy

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté zvládli roli favorita jak v poháru, tak i v Kooperativa NBL
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QANTO TUŘI SVITAVY
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 27:40
čtvrtiny: 9:19, 18:21, 20:29, 18:22
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

37/18:45/23
5:11
16/14: 15/12
28:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

9:19
19:21
5:11
16:10

Rozhodčí: Matějek, Kurz, Holubek
Diváci: 450.

Sestava a body SVITAV:
Sestava a body Prostějova:
30
19
13
8
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Los rozhodl o tom, že čtvrtfinálovým soupeřem se stala Czudkova Opava

V domácím prostředí budou basketbalisté Prostějova usilovat o postup do semifinále
Českého poháru. Rozhodl o tom los, na jehož
základě Orli nastoupí proti Opavě. Utkání se odehraje v hale Sportcentra DDM ve čtvrtek 29. ledna od 18.00 hodin. A celý tým Ariete spoléhá na
fanouškovskou podporu, jde o hodně!
Prostějov/lv

Abercrombie 31, Teplý 8, Šotnar 7, Votroubek 6, Špaček 6, Macela 3, Jaroš
2, Vaňák 2, Bašta 0, Šindelář 0.

Tomannec
ecc Jan
Sl Pavel
Sezák
Taalllleyy Dyyllan
Šteffffeel DDaavivid

O POHÁROVÉ FINAL FOUR BUDE ARIETE HRÁT DOMA

1
0

Trenér: Zbyněk Choleva

„Původně se mělo hrát o den
dříve, ale v tomto termínu
hrají volejbalistky zápas Ligy
mistryň proti Kazani. Proto došlo k posunutí termínu,“
prozradil Ivan Pospíšil, předseda prostějovského klubu.
Orli narazí na soupeře, který
v lize s přehledem drží páté místo
a hlavně, nepatří mezi oblíbené

protivníky BK Prostějov. Slezané
jsou pověstní především rychlým přechodem do útoku a kvalitní střelbou z dlouhé vzdálenosti. „V lize dávají v průběhu deset
trojek na zápas a to je velká síla.
Z dálky se navíc umí trefit i opavští
pivoti, což se brání jen velice obtížně. Čeká nás opravdu kvalitní
protivník,“ uznává sílu Opavy
kouč Ariete Zbyněk Choleva.
Rozhodující výhodou může

být domácí prostředí. V tomto
ohledu měli Orli při losu štěstí,
ve Slezsku se totiž pravidelně
nevyhrává. „Rozhodně je lepší,
že hrajeme ve vlastní hale. Před
vlastními fanoušky jsme prohráli v sezoně jediný zápas a chceme tuto bilanci udržet,“ prohlásil
Choleva, jehož tým se Opavě
postaví v poháru a vzápětí také
v ligovém střetnutí. „Těžko se dá
odhadnout, který zápas je důležitější. Pokusíme se vyhrát oba,“
usmál se trenér Prostějova.
V dalších čtvrtfinálových zápasech prosti sobě nastoupí Děčín
proti Kolínu a Jindřichův Hradec proti Pardubicím. Čtvrtým
účastníkem turnaje bude s největší pravděpodobností Brno,
které se stane pořadatelem závěrečných zápasů.

Povinnost. Prostějovští basketbalisté potvrdili předpokládaný
postup do čtvrtfinále přes brněnské basketbalisty hladkou výhrou.
Foto: www.orliprostejov.cz

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 22. kola: Děčín - Brno 91:62 (19:14, 45:28, 66:43). Nejvíce bodů: Vyoral 18,
Tucker 17, Jelínek 14, J. Houška 10 - Šiška 14, Prášil 11, Maric 9. Fauly: 24:25. Trestné hody:
26/20 - 22/13. Trojky: 5:3. Doskoky: 45:34.
28. kolo: Svitavy - Prostějov 65:91 (9:19, 27:40, 47:69). Nejvíce bodů: Abercrombie 31,
Teplý 8, Šotnar 7 - Tomanec 30, Slezák 19, Talley 13. Fauly: 19:21. Trestné hody: 16/14 15/12. Trojky: 5:11. Doskoky: 28:34 * Ostrava - USK Praha 79:57 (23:8, 40:16, 53:37).
Nejvíce bodů: Zbránek 22, Muirhead 16, Rohde a Beaumont po 12 - Krušič a Křivánek po 14,
Nikolič 9. Fauly: 12:17. Trestné hody: 6/5 - 7/5. Trojky: 8:2. Doskoky: 35:26 * Jindřichův
Hradec - Kolín 95:82 (23:28, 45:48, 75:62). Nejvíce bodů: Robinson a Autrey po 15, Novák
14, Vošlajer 13, White 12, Zuzák 11 - Bryant 24, Vocetka 17, Field 13, Machač 12. Fauly:
26:25. Trestné hody: 24/19 - 23/16. Trojky: 4:8. Doskoky: 37:26.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 28. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

11
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26

10
21
19
17
16
13
12
11
11
8
7
4

1
5
8
9
10
13
14
15
15
18
19
22

981:792
2136:1906
2374:2166
2239:2148
2101:1963
2190:2232
2098:2147
1941:1945
1987:2106
1936:2047
1811:1977
1860:2225

90.9
80.8
70.4
65.4
61.5
50.0
46.2
42.3
42.3
30.8
26.9
15.4

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 28. kola, pondělí 19. ledna 2015, 18:00 hodin:
BK JIP Pardubice - BK Opava.
29. kolo, sobota 24. ledna 2015, 18:00 hodin:
USK Praha - MMCITÉ Brno (17:30), GEOSAN Kolín - BK JIP Pardubice
(17:45), BK Opava - BK Děčín, Ariete Prostějov - NH Ostrava (neděle 25.1.,
17:00), SLUNETA Ústí nad Labem - Lions J. Hradec (pondělí 26.1., 18.00).

Výsledky ČESKÉHO POHÁRU
4. kolo: BK Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 93:80 (29:17 56:43 77:59), USK Praha GEOSAN Kolín 46:68 (13:16 24:36 36:55), Sokol H. Králové 2 - BK JIP Pardubice 76:89
(32:19 41:39 60:55), Lions J. Hradec - QANTO Tuři Svitavy 98:83 (21:16 44:32 74:54),
Ariete Prostějov - MMCITÉ Brno 95:68 (29:19 49:41 78:56), BK Opava - NH Ostrava
94:61 (26:26 38:33 64:53).

Kadetky se vyšvihly
již na druhou pozici

Prostějov/jim – Výsledkově
velice vydařené období prožívají v posledních týdnech
prostějovské basketbalistky
do sedmnácti let. Kadetkám
TJ OP se totiž podařilo vyhrát ve Strakonicích i Hradci Králové a přidaly k tomu
domácí vítězství nad USK
i Spartou Praha, Ostravou,
Pardubicemi a Prosekem.
Díky sedmi dvoubodovým
ziskům z posledních dese-

ti střetnutí se tak posunuly
hned za suverénní Brno.
„Věděl jsem sice o kvalitách
hráček a navíc se nám do týmu
podařilo úspěšně zapracovat
několik holek ročníku 2000,
před sezonou jsme se ale museli
vypořádat s několika odchody
a nečekal jsem, že nám to půjde
až tak dobře,“ úsmíval se kouč
Željko Živkovič.
Více se dočtete na webových
stránkách www.vecernikpv.cz

Průběžná tabulka extraligy kadetek:


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BK SŠMH Brno
TJ OP Prostějov
Basket Slovanka
SBŠ Ostrava
BA Sparta
USK Praha
KARA Trutnov
VALOSUN KP Brno
BK Prosek
BK Studánka Pardubice
BK Strakonice
Sokol Hradec Králové
BK Prosek
BK Studánka Pardubice

14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14

14
10
10
9
8
8
7
6
6
4
1
0
6
4

0
4
3
5
6
5
7
8
8
10
13
14
8
10

1130:735
877:773
883:776
940:877
930:879
861:846
850:836
821:775
840:974
815:860
644:1003
902:1159
840:974
815:860

28
24
23
23
22
21
21
20
20
18
15
14
20
18

Hráči Ariete hladce postoupili do pohárového čtvrtfinále
BK Pv
M Brn

95
68

Prostějov/lv - V poklidu postoupili basketbalisté Ariete
Prostějov do dalšího kola Českého poháru. Ve středečním
utkání proti Brnu potvrdili
roli velkého favorita. Hned po
úvodním rozskoku se dostali
do vedení, které si udržovali
po celých čtyřicet minut. Nakonec zvítězili přesvědčivě
95:68 a postoupili do čtvrtfinále.

Orlům vyšel vstup do utkání
a v 7. minutě vedli 23:15. Pak sice
Brno snížilo na rozdíl čtyř bodů,
závěrečné okamžiky čtvrtiny si
však vzal pod patronát Talley
a jeho dvě trojky v řadě znamenaly natažení náskoku na 29:19.
Domácí často střídali a už během prvního poločasu se na palubovku dostalo všech jedenáct
hráčů. Přesto si drželi pohodlné
vedení. V 19. minutě to bylo
45:33. Poslední minuta patřila
soupeři. Trojky exprostějovského kapitána Prášila a Koziny
znamenaly snížení na rozdíl pěti
bodů. Současně se sirénou se ale
trefil z dálky Mrviš a do kabin
se odcházelo za stavu 49:41 pro

basketbalisty hanáckého výběru.
Hostujícímu týmu se nedala
upřít snaha, Orli ale nepřipustili
žádné komplikace ani po návratu na palubovku. Ve 24. minutě
vedli o patnáct bodů a o chvíli
později proměnil faulovaný
Tomanec svůj nájezd, proměnil
trestný hod a upravil na 67:49.
Na konci třetí desetiminutovky
už Ariete vedlo o dvaadvacet
bodů - 78:56.
Závěrečná pasáž už byla pouze
otázkou konečného skóre. Nezodpovězenou otázkou zůstávalo, zda se do střelecké listiny
zapíší všichni hráči Prostějova.
Tuto tajenku rozklíčoval v poslední minutě mladíček Sehnal.

Zbyněk CHOLEVA- trenér Ariete Prostějov:

„Měli jsme utkání pod kontrolou, hráči nic nepodcenili. V širší sestavě
se nám dařilo držet vysoké tempo. Jsem spokojený jak s výsledkem, tak
i předvedou hrou. Jen chvílemi nás trápily ztráty. Na druhou stranu se
nám dařilo v kombinaci. Uměli jsme si půjčit míč a některé akce byly
opravdu hodně hezké. Byl to slušný výkon. Jsem rád, že se nám podařilo
po porážce s Děčínem nastartovat další úspěšnou domácí šňůru. Snad
vydrží co nejdéle.“

Vladimir PAUNOVIČ - trenér MMCITÉ Brno:

„Zázrak se nekonal. Prostějov nás v sezoně porazil v lize třikrát a svoji kvalitu potvrdil i v utkání Českého poháru. První poločas nebyl úplně špatný.
Podařilo se nám stáhnout i dvoucifernou ztrátu. Po přestávce jsme ale na
soupeře nestačili. Hráči se nedokázali prosadit v útoku a pak se nestačili
vrátit včas do obrany. Domácí byli po všech stránkách lepším týmem.“

Tuři tentokrát nezlobili. Byli hodní jako beránci...
Tc Sv
BK Pv
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Svitavy/lv - Nepříjemní Tuři se
postavili do cesty basketbalistům Ariete Prostějov v dalším
ligovém utkání. Na svitavské
palubovce Orli v minulém
vzájemném zápase prohráli
a se stejným soupeřem se trápili
také ve vlastní hale. Tentokrát
ale bylo všechno jinak. Domácí
na soupeře nestačili a Prostějov
naprosto zaslouženě zvítězil rozdílem třídy 91:65 a udržel se na
třetím místě.

Zápas sice zahájil trojkou Šotnar,
ale to bylo naposledy, kdy Svitavy
v zápase vedly. Od tohoto okamžiku se začal prosazovat favorit
a domácím povolil v první čtvrtině pouhých devět bodů. Svitavští
ovšem dvouciferné vedení soupeře rychle upravili na 15:19 a tradičně výborní diváci začali věřit, že
domácí nalezli recept na obranné
valy soupeře. Bylo to pouze zdání.
Orli Tury k obratu nepustli a těsné
vedení v závěru poločasu dokázali
navýšit na nadějný rozdíl třinácti
bodů - 27:40.
Vývoj zápasu se nezměnil ani po
přestávce. V domácím dresu trápil
prostějovské Orly pouze nepříjemný pivot Abercrombie, který

cerník za starou
NOVý Veˇ

cenu!

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ NOVINY NADÁLE

dal jednatřicet bodů. Další střelci
se neprosadili a to se podepsalo
pod průběžný výsledek. Na konci
třetí desetiminutovky vedli basketbalisté Ariete 69:47.
Také v závěrečné části se hosté
opírali o výkon trojice Tomanec,
Slezák, Talley, která dohromady
zaznamenala dvaašedesát bodů.
Prostějovu se navíc dařilo i při
střelbě z velké vzdálenosti. Orli
proměnili hned jedenáct trojkových pokusů a potrestali osmnáct
ztrát domácího výběru.
V průběžné tabulce Kooperativy
NBL patří Prostějovu třetí příčka
s procentuální úspěšností 70,4.
Lídrem je stále Nymburk, druhý
je Děčín.

Stanislav PETR - Qanto Tuři Svitavy:

„Zápas nám nevyšel. Udělali jsme osmnáct ztrát a především proto
měl Prostějov více střeleckých pokusů. Střelecky se prosadil pouze
Cory Abercrombie, další hráči jenom paběrkovali a to je na úspěch
proti tak silnému soupeři málo. Ani v obraně to nebylo z naší strany
dobré. Soupeře jsme do zakončení pouštěli příliš snadno a ten toho
dokázal bez potíží využít.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„S Tury jsme se trápili doma, na půdě soupeře navíc prohráli, a proto
jsem očekával těžký zápas. Naštěstí se nám dařilo v obraně. Křídlům hráči nedali prostor na střelbu a nájezdy, podařilo se uhlídat Votroubka a to
byl klíč k úspěchu. Navíc se nám podařilo omezit vlastní chyby. V útoku
jsme byli dostatečně odvážní a výsledkem byly úspěšné trojky i kvalitní
zakončení z vymezeného území. Byl to opravdu dobrý výkon.“
otné noviny
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Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Prostějov

„POHÁR CHCEME VYHRÁT,“ prozradil přání kabiny Šteffel

Prostějov - Velký půvab má pro řadu týmů letošní ročník Českého poháru, do kterého se nepřihlásil Nymburk.
Všichni cítí, že šance na celkové vítězství se zvětšila.
A touží zvednout nad hlavu vítěznou trofej. Mezi ně patří
i basketbalisté Prostějova. „Chceme pohár vyhrát,“ řekl
rozhodně David Šteffel, který k jasnému postupu přes
Brno do čtvrtfinále přispěl šestnácti body.
Ladislav Valný
Výsledek
zápasu
s Brnem byl jednoznačný. Opravdu to bylo
tak snadné?
„Lehké to nebylo. Hlavně v prvním poločase bylo vidět, že Brno
chce uspět. Nehrálo špatně. Museli jsme je zlomit.“

Vnímáte, že bez Nymburka existuje letos
větší šance na celkové vítězství?
„Pohár je specifická soutěž. O postupujícím rozhoduje jeden zápas.
Při takovém systému se může stát
cokoli. V lize jsme třeba Nymburk
porazili, mohlo by se to podařit
opět. Ale je jasné, že když v po-

háru nestartuje, je šance na úspěch
větší.“
Současně změna herního systému znamená,
že je těžší postoupit do finálového turnaje...
„To je pravda. Loni si závěrečný
podnik zahrálo osm týmů, teď to
budou jenom čtyři. Ale to nic nemění na tom, že chceme uspět.“
Postup jste slavili hned
po ligové porážce s Děčínem. Odstartuje toto vítězství další úspěšnou sérii na
domácí palubovce?
„Doma potřebujeme jednoznačně vyhrávat. A je jedno, ve které
soutěži. Z pohledu ligové tabulky
je každá domácí porážka velkou

ztrátou. A my chceme být co
nejvýše. Proto je třeba doma bodovat. A k tomu přivézt i nějaké
vítězství z venku.“

Foto: Josef Popelka

Sport
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Hokejisty čeká ve středu Beckova Kadaň, pak přijede Most
Prostějov/jim - Dvojutkání proti
celkům z Ústeckého kraje musí
v tomto týdnu absolvovat svěřenci Zdeňka Čecha a Jiřího Vykoukala. První překážkou bude pro
Jestřáby středeční utkání proti
Kadani, které na ledě soupeře začíná o půl šesté, o necelé tři dny
později v tradičním čase od 17.00
hodin pak prostějovští hokejisté
přivítají na vlastním ledě hráče
Mostu.
Kadani se v aktuální sezoně daří
mírně nad očekávání, a pokud
u ní nenastane naprostý kolaps,
může se i díky zavedení předkola
teprve podruhé za posledních šest
let těšit i na vyřazovací boje. Chomutovská farma koučovaná prostějovským rodákem Jaroslavem
Beckem totiž hájí osmou pozici
a může spíše pomýšlet výše, než
se dívat za sebe. Na tým ze severozápadních Čech sice v průměru
chodí jen čtyři stovky diváků, což
je po Benátkách vůbec nejméně
z celé čtrnáctky prvoligistů, i přesto
se v nejdůležitější tabulce drží na
pomezí první a druhé poloviny.
Doma zatím tradiční účastník

soutěže získal třiačtyřicet bodů za
dvanáct tříbodových výher, jednu
na neoblíbené nájezdy a pět remíz
v základní hrací době, mimo jiné
drží třízápasovou neporazitelnost
po zdolání Šumperku, Benátek
a Havířova.
Nejbližší soupeř Jestřábů má
k dobru ještě dnešní dohrávku
s Chomutovem, v případě překvapivé výhry by se bodově dotáhl na
sedmý Havířov, zatímco devátým
Benátkám by odskočil již na dvanáct bodů. V jednu chvíli dokonce
Kadaň atakovala stupně vítězů,
pak ovšem přišlo pět porážek
v řadě a brzy nato čtyři bezbodová
utkání za sebou, takže nastal pokles dolů. Aktuálně osmé mužstvo
dvakrát ztratilo i na Hané, když
se díky umění Michala Černého
a Davida Roupce muselo před Jestřáby sklonit při nájezdech, doma
ale Prostějovu příliš body nerozdává. I díky dlouhé neúčasti Hanáků
v první lize se jejich poslední výhra
z Kadaně datuje k 10. březnu 2007,
kdy se pod výsledek 5:3 podepsali
Čech, Podešva, Piluša, Cik a Vymazal. Pamětníky tohoto utkání

Přehled výsledků 1. ligy ČR
43. kolo: HC Benátky n/J – HC
Most 6:2 (2:0, 0:2, 4:0). Branky: 6.
Skalický (Bittner), 8. Dlouhý (Jonák,
Mikyska), 44. Kica (Skořepa, Pabiška), 48. Jonák (Říha, Mikyska), 54.
Jonák (Pabiška, Plutnar), 57. Jonák
(Mikyska) – 33. Petruška (Hora, Nedrda), 39. Válek (Hora). Diváci: 271
* HC Dukla Jihlava – Piráti Chomutov 3:2 po prodl. (1:1, 0:0, 1:1
- 1:0). Branky: 8. Diviš (Čachotský,
Kaláb), 56. Zeman (Šidlík, Kaláb),
65. Čachotský – 20. Hovorka (Skinner, Gajovský), 46. Chlouba (Kadlec).
Diváci: 1412 * ČEZ Motor České
Budějovice – Salith Šumperk 9:2
(1:0, 5:1, 3:1). Branky: 12. Rob
(Semrád), 22. Straka (Punčochář,
Nouza), 22. Chmelíř (Prokeš, Vaniš), 27. Marek (Švihálek, Žovinec),
34. Prokeš (Rob, Vaniš), 36. Pajič
(Marek), 47. Švihálek (Marek), 49.
Švihálek (Punčochář, Rob), 51. Straka (Žovinec) – 40. Velecký (Plášek),
48. Žálčík (Moskal, Sedlák). Diváci:
3893 * HC Stadion Litoměřice –
SK HS Třebíč 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Branky: 21. Malena (Bilčík). Diváci:
1030 * LHK Jestřábi Prostějov –
HC Rebel Havlíčkův Brod 5:1 (1:0,
2:1, 2:0). Branky: 9. Malý (Husák,
Luňák), 30. Indra (Luňák, Venkrbec),
31. Franek (Malý), 45. Meidl (Niko,
Indra), 46. Venkrbec (Kajaba, Husák) – 27. Rousek (Tomek, Sedlák).
Diváci: 1320 * HC Slovan Ústí n/L
– SK Kadaň 5:6 po prodl. (1:0, 2:4,
2:1 - 0:1). Branky: 10. Gengel (Merta, Baránek), 30. Vávra (Pořický), 37.
Rod (Roubík, Holomek), 49. Kolafa
(Rod), 55. Tůma (Rod, Kolafa) – 22.
Šagát (Račuk, Kůs), 31. Hlava (Ton),
32. Tejnor (Pavlas, Šagát), 34. Šagát
(Mazanec), 50. Šagát (Müller, Kůs),
63. J. Novák (L. Novák). Diváci: 749.
44. kolo: Piráti Chomutov – HC
Benátky na/J 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Branky: 25. Rutta, 46. Gajovský, 47.
Kämpf (Veselý) – 6. Skořepa (Říha,
Špaček), 40. Jonák (Dlouhý). Diváci: 2819 * HC Most – HC Slovan
Ústí n/L 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). Branky: 36. Slavíček (Kousalík, Alinč),
52. Přeučil (Alinč, Slavíček) – 10.
Rod (Roubík), 13. Baránek (Vágner,
Kloz), 32. Roubík (Rod, Holomek),
60. Roubík (Tůma, Rod). Diváci:
455 * SK Kadaň – AZ Havířov 6:2
(1:1, 3:0, 2:1). Branky: 16. Ton (Mazanec, Kůs), 24. Ton (Jíra, Mazanec),
32. J.Novák (TS), 36. Kůs (Mrázek),
52. Šagát (Hlava, Pavlas), 54. Hlava
(Jíra) – 9. Pechanec (Klimša, Sztefek), 57. Tomi (Kurovský). Diváci:
320 * SK HS Třebíč – HC Dukla
Jihlava 1:6 (1:2, 0:1, 0:3) Branky: 7.
Čuřík (Šaur) – 6. Důras (Prokš, Čáp),
20. Šidlík (Zeman, Diviš), 29. Mali-

ník (Jergl, Čáp), 50. Zeman (Diviš,
Korím), 52. Čachotský (Čáp, Diviš),
53. Maliník (Jergl, Důras). Diváci:
3260 * HC Rebel Havlíčkův Brod
– HC Stadion Litoměřice 3:4 (1:2,
1:2, 1:0). Branky: 16. Babka (Sedláček, Parýzek), 39. Seman (Babka,
Troliga), 49. Sedláček (Pavlíček,
Babka) – 17. Volek (Černoch), 19. M.
Novák (Ondráček, Švagrovský), 36.
Bílek (Kalla), 37. M. Novák (Ondráček). Diváci:450 * Rytíři Kladno –
ČEZ Motor České Budějovice 5:0
(1:0, 1:0, 3:0). Branky: 6. Dragoun
(Rudovský, Růžička), 37. Kindl (Růžička), 44. Eberle (Hořava), 44. Stach
(Tenkrát), 53. Pitule (Eberle, Růžička). Diváci: 2081 * Salith Šumperk
– LHK Jestřábi Prostějov 3:0 (1:0,
0:0, 2:0). Branky: 2. Gewiese (Moskal, Staněk), 57. Žálčík (Staněk, Novotný), 60. Moskal (Holík). Diváci:
1171.
45.kolo: ČEZ Motor České Budějovice – SK Kadaň 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).
Branky: 3. Nouza (Heřman, Straka),
16. Heřman (Vráblík, Nouza), 32.
Pajič (Boháč, Švihálek), 49. Vaniš
(Rob, Prokeš), 58. Boháč (Pajič), 59.
Heřman (Straka) – 36. Šagát (Račuk).
Diváci: 5056 * HC Slovan Ústí
n/L – HC Benátky n/J 3:0 (0:0, 1:0,
2:0). Branky: 29. Brož (Zdvořáček),
58. Tůma (Kolafa), 60. Tůma (Rod,
Roubík) . Diváci: 1328 * HC Stadion Litoměřice – Salith Šumperk
1:2 po prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1).
Branky: 17. Kalla (V.Bílek, D.Bílek)
– 20. Plášek (Holík, M.Haas), 64. Drtil. Diváci: 1400
* LHK Jestřábi Prostějov – Rytíři
Kladno 3:4 po prodl. (1:1, 1:2, 1:0
- 0:1). Branky: 4. Luňák (Venkrbec),
23. Indra (Duba, Hawlík), 48. Moučka (Duba) – 11. Horna (Rudovský),
32. Hořava (Eberle, Bahenský), 33.
Rudovský (Hořava, Horna), 65. Hořava (Kaberle) Diváci:1501 * SK
HS Třebíč - Piráti Chomutov 3:7
(0:3, 2:3, 1:1). Branky: 30. Kusko
(Pokorný, Králík), 39. Erat (Dolníček,
Pekr), 46. Bilčík (Dolníček, Pekr) – 2.
Dušek (McGregor, Rýgl), 14. Toman
(Hovorka, Gajovský), 18. Chlouba,
30. Květoň (Růžička), 32. Skinner
(Koma, Hovorka), 39. Scalzo (Dušek,
Rýgl), 52. Gajovský (Květoň, Hovorka). Diváci: 1790 * HC Dukla Jihlava – HC Rebel Havlíčkův Brod 2:1
po prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Branky: 15. Čachotský (Diviš, Zeman),
64. Zeman (Šidlík) – 40. Troliga
(Minárik) Diváci: 2545 * AZ Havířov – HC Most 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Branky: 9. Tomi (Maruna, Krisl),
22. Pechanec (Jakúbek, Jiránek), 45.
Pechanec (Valenta) – 53. Slavíček.
Diváci: 2173.

jsou pouze Lukáš Duba a Robert
Jedlička, jenž ale nyní vypomáhá Valašskému Meziříčí. Nejvíce
bodů nasbíral v kadaňském dresu
Roman Chlouba, ten už se ale nyní
pere o místo v Chomutově. Aktuálně nejproduktivnějším hráčem
Kadaně je tak se šestadvaceti body
Karel Ton, dvacítku bodů mají na
dosah Šagát, Kůs, Kadlec, Novák,
Hlava a bek Pavlas. Gólmanskou
jedničkou je Václav Mouček, jenž
je v úspěšnosti o pár setin nad
devadesáti procenty a v průměru
inkasuje téměř třikrát za zápas.
V sobotním hracím dnu se na
Hané představí Most. Když do
Prostějova přijížděli jeho hokejisté naposledy, byla to přímá
bitva o dvanáctou pozici, na níž
se mohli posunout Jestřábi. Nyní
to až takový náboj mít nebude,
neboť oba celky dělí hned dvanáct bodů. Tříbodové vítězství by
se ale domácím při pohledu na
tabulku velice hodilo, navíc je to
jediný druh výsledku, jehož ještě
ve vzájemných zápasech nedosáhli. Na severu Čech se totiž dvakrát
za stavu 2:2 prodlužovalo a nejprve

rozhodl pro tamější HC Smolka,
o šestadvacet kol později se naopak díky Husákovi radovali hosté.
A v Prostějově uspěli při prvoligové premiéře Petra Zachara v roli
hlavního kouče mostečtí, když
jim tři body zajistil pět minut před
koncem Jurčík.
Oproti poslednímu ročníku se
Most nemusí obávat pádu do
druhé ligy, na poslední místo totiž
disponuje třináct kol před koncem patnáctibodovým náskokem.
Poslední výsledky ale moc slavné
nebyly. Po devíti porážkách v řadě
sice přišly výhry nad Kadaní a překvapivě i v Chomutově, v uplynulém týdnu k nim ale přibyly prohry
2:6 v Benátkách, 2:4 s Ústím a 1:3
v Havířově.
Svěřencům Václava Baďoučka tak
patří osamocené dvanácté místo,
za tím jedenáctým totiž zaostávají o patnáct bodů. A stejně jako
Šumperk je na tom i desáté Ústí. Po
Jestřábech druhá nejhorší obrana
se spoléhá na výkony Lukáše Horáka, jednadvacetiletý gólman již
dostal i několik příležitostí v extraligovém Litvínově. A v první lize si

drží úspěšnost nad dvaadevadesáti
procenty, proti Ústí vychytal na
počátku prosince při výhře 1:0 čisté konto.
Velkou útočnou silou pro Most byl
zkušený Vojtěch Kubinčák, po jeho
odchodu do italského Neumarktu,
kde si drží průměr téměř bodu na
zápas, převzal taktovku lídra Patrik
Petruška. Třiadvacetiletý plzeňský odchovanec již posbíral třicet
bodů za třináct branek a sedmnáct
asistencí a je tak rovněž nejlepším
střelcem i nahrávačem. S menším
odstupem následují Smolka, Slavíček a dvaačtyřicetiletý veterán
Jan Alinč, jehož před necelými třiadvaceti lety draftoval Pittsburgh.
Celkově však Most není oblíbeným soupeřem Jestřábů, ti nad
ním z posledních jedenácti střetnutí vyhráli pouze jednou v normální hrací době. Stalo se tak při
jarní baráži, kdy se o výsledek 3:1
postaral dvěma góly David Šebek,
jednou skóroval Matouš Venkrbec. Dva již zmiňované souboje
této sezony skončily remízou
a zbývajících osm duelů vyhráli
mostečtí v normální hrací době.

a dostali lehké koše, to nás položilo. Opět jsme to však museli
odehrát v užší rotaci se dvěma kadetkami a nedělám z toho žádnou
tragédii,“ srovnával se s porážkou.
To o den později proti jasně vedoucím Pečkám „Oděvářky“
příliš šancí neměly. Již první část
prohrály o téměř dvacet bodů
a dvouciferným rozdílem skončily i další dvě desetiminutovky.
Až v závěru se v nejofenzivnější
partii podařilo domácím basketbalistkám výsledek zkorigovat.
Přesto prohrály o rovných čtyřicet
bodů.
„Od začátku nás přehrávaly, byly
důraznější pod oběma koši. Je to
nejlepší družstvo v soutěži se zkušenostmi z první ligy a juniorský-

TJ OP Prostějov
Basket Poděbrady

55:60

(10:15, 17:17, 8:17, 18:11)

Okresnímu přeboru
nově vévodí Anděl

Prostějovsko/koc, jim – Až poslední dva turnaje rozhodnou
o tom, kdo se stane okresním futsalovým přeborníkem pro ročník
2014/2015. Poté, co se před týdnem dostali do čela bezchybní „Griffini“, je totiž díky stejně stoprocentní bilanci předstihl druhý Relax
a první Anděl. Ten má ale z celého tria odehráno nejvíce zápasů
a nejméně bonifikačních bodů ze základní části.
Hodně napoví už nejbližší víkend, to vedoucí celek vyzve oba své hlavní konkurenty. Na očekávané střetnutí Relaxu s „Griffiny“ pak dojde
podle stávajícího rozpisu v sobotu 31. ledna. Tedy v době, kdy fotbalisté
1.SK Prostějov budou na miniturné v Praze a Griffins tak nebudou moci
být kompletní.
Ve 2. třídě, kde se bojuje o účast mezi okresní elitou pro nadcházející ročník, je na tom zatím nejlépe „áčko“ Sexmeraldy. To zvládlo vítězně oba
své duely a vede o tři body před Torpedem, které sice hrálo třikrát, ale
jednou z toho prohrálo.
Obdobně se situace vyvíjí i v nejnižší soutěži. Smržické Atletico navázalo
na předešlé tři triumfy dalšími dvěma výhrami a je i nadále stoprocentní,
tři body za nimi je „béčko“ Sexmeraldy. To zvítězilo dvakrát a na závěr
podlehlo Vrbátkám.
To mezi veterány se situace dramatizuje. Na prvním místě je sice i nadále
Moravská modelárna se šestibodovým náskokem před Relaxem, ovšem
lídr tabulky má na kontě již o dva zápasy více. Došlo totiž na druhý vzájemný souboj těchto dvou celků, v němž se díky brankám Pavla Růžičky
a Petra Kišky radoval obhájce prvenství Relax. Jejich výběr pak ještě vya cítil jsem, že nejsem ve formě, ni- prášil Pokop 9:1.
kdo mi ale pořádně nic neřekl. Jen O celkovém vítězi už se rozhodne jen pravděpodobně mezi vedoucí dvoto, že jdu do druhé ligy. V pátek jicí. Třetí Litrpůl totiž prohrál 0:1 s Moravskou modelárnou a ztrácí už
jsem tam byl na prvním tréninku dvanáct bodů. Zapojit se ale ještě může Sezako, které dosud hrálo jen dea v sobotu už hrál. Zatím nevím, setkrát a má na kontě jen o porážku více než první dva.
kde budu trénovat, jestli v Prostějově, nebo tam, vůbec netuším,
1. TŘÍDA
jak to bude,“ sdělil Večerníku zasobota
17.
ledna 2015, Kostelec na Hané:
skočený bek, jenž kvůli zraněním
vynechal s krátkou přestávkou RELAX „A“ – SK ARISTON 92 5:3, AC VYPRAHLO Konice – BOTAFOGA 3:1, FC ANDĚL
celkem patnáct střetnutí. V tomto – SK ARISTON 92 4:2, RELAX „A“ – AC VYPRAHLO Konice 11:2, BOTAFOGA – SK
ročníku první ligy naskočil Jan ARISTON 92 3:3, FC ANDĚL – AC VYPRAHLO Konice 5:1.
Kolibár do třiadvaceti zápasů,
Průběžná tabulka (nadstavbová část):
dvakrát skóroval, jednou asisto- 1. FC ANDĚL Prostějov
5
5
0
0
32:12
15+2 17
val a inkasoval tři menší tresty. 2. FC RELAX Prostějov „A“
4
4
0
0
22:5
12+4 16
O patro níž má na kontě přes dvě
3. SK GRIFFINS 98 Prostějov
3
3
0
0
18:5
9+3 12
stovky duelů, v nichž nasbíral přes
4. SK ARISTON 92 Prostějov
5
1
1
3
20.20
4+0 4
padesát bodů.
3
1
0
2
8:14
3+0 3
„V současné době disponujeme 5. AC ZAVADILKA 2000 „A“
5
0
2
3
7:15
2+1 3
osmi kvalitními beky a ti, co zůsta- 6. BOTAFOGA Prostějov
3
1
0
2
7:21
3+0 3
li, jsou o trošku lepší než toto duo 7. MECHECHELEN Prostějov
5
1
0
4
9:27
3+0 3
Prostějovanů. U Roberta situaci 8. AC VYPRAHLO Konice
3
0
1
2
3:7
1+0 1
plně neznám, ale Honza hrál, pak 9. ŽE-STAV Nezamyslice n. H.
se zranil a jeho výkonnost nebyla Poznámka: Celkový počet bodů v tabulce je tvořen součtem bodů zísaž taková, jaká by byla potřeba,“ kaných v nadstavbové části soutěže a bonifikačních bodů přenesených
vyjádřil se k oběma nový kouč
Jestřábů Zdeněk Čech, jenž muž- ze základní části soutěže pro mužstva na 1. až 4. místě.

Robert Jedlička: Jan Kolibár:

„Nepřišlo mi, že bych „Vůbec netuším, kde

byl nejslabším článkem...“ budu a jak to bude dál“
Prostějov/jim - Pětadvacetiletý
Robert Jedlička i o rok mladší
Kolibár spolu odehráli desítky
utkání v jednom obranném
páru a tvořili po dlouhou dobu
nerozlučnou dvojici. Oba sice
byli z rozhodnutí oddílového
vedení překvapeni, alespoň
malou náplastí pro ně je, že jejich osvědčená spolupráce bude
moci po krátké přestávce opět
pokračovat.
„Dozvěděl jsem se to v pondělí
před rozbruslením s Havlíčkovým
Brodem. Zpráva mě zaskočila,
ale musel jsem ji přijmout. Mrzí
mě to, co můžu dělat? Budu bojovat dál,“ dělil se o pocity starší
z celé dvojice. Pro něj osobně to
není první nečekaný přesun o soutěž níž, na jaře 2011 si vyslechl
podobná slova a místo za druholigové Jestřáby bojoval tehdy v krajském přeboru za Plumlov a následně druhou ligu za Uherské Hradiště. „Nějakých deset dvanáct
zápasů jsem se střídal v různých
obranách a chvíli jsem naskakoval i v útoku, asi jsem nyní neměl
ideální formu. Nepřišlo mi ale, že
bych byl nejslabším článkem. Je to
ovšem rozhodnutí vedení a musím
ho respektovat. Doufám, že mám
alespoň vyřízené střídavé starty
zpět, bylo by to logické v případě
zranění nebo ztráty výkonnosti,“ smiřoval se Robert Jedlička

s přesunem do dobře známé
východní skupiny druhé ligy.
Prostějovský rodák odehrál za
svou kariéru více než sto utkání
v nejvyšší domácí dorostenecké
a juniorské soutěži, v aktuálním
ročníku také rozšířil svou sbírku
čtyř prvoligových startů. Naskočil do šestatřiceti střetnutí, v nichž
dvakrát skóroval, šestkrát asistoval a přidal k tomu dvacet trestných minut. Nyní pokračuje ve
třetí stovce druholigových duelů
a v uplynulém týdnu pomohl Bobrům k dvěma výhrám a zisku plného
počtu šesti bodů. „Premiéru jsem si
odbyl ve středu proti Karviné a byl
to pro nás velice důležitý zápas.
Dobře to dopadlo a utekli jsme
jim,“ radoval se po výsledku 4:2.
A spokojen byl i po sobotě, to jeho
„Valmez“ vyhrál 3:2 na ledě Nového Jičína, navíc si poprvé zahrál
s Janem Kolibárem. „Potěšilo mě,
že můžeme opět hrát spolu. Dlouho
se známe, spolupracujeme a těším
se na to,“ pousmál se Jedlička.
Pro čtyřiadvacetiletého Kolibára byl sobotní souboj v Novém
Jičíně vskutku specifický. Kromě šestnácti startů v juniorské
extralize za Olomouc totiž žádný jiný dres než ten prostějovský
v soutěžním utkání neoblékl.
Prvním znamením, že se něco
děje, pro něj byla pozice sedmého beka v pondělí proti Havlíčkovu Brodu. „Od zranění jsem
odehrál tři utkání a najednou jsem
byl na lavičce... Nebylo to ideální,
byl jsem na sebe trochu naštvaný

stvo převzal těsně před tím, že
k tomuto přesunu došlo.
V minulé sezoně tvořili Jedlička s Kolibárem pevnou součást
postupového kádru. V základní
části druhé ligy tehdy byli nejproduktivnějšími obránci kádru, když
dohromady získali pětatřicet bodů,
dalších jedenáct přidali v play off
a šest v baráži. A sezonu zakončili
v souhrnu s bilancí +68. Naopak
letos má Jedlička v bilanci účasti na
ledě při vstřelených a obdržených
brankách hodnotu -16 a Kolibár -9.

Novou tváří obránce Kužel

(Pokračování ze strany 26)
Do konce přestupového období ještě scházejí dva týdny a
během tohoto času by vedení
klubu rádo přivedlo ještě jednoho útočníka. „Je to ale trochu
problém, protože trh není dost
široký a limitují nás i finance.
Už jsme byli domluveni s jedním hráčem, ale dneska (v neděli - pozn. autora) to padlo, takže
musíme začít od znova,“ smutnil

Vykoukal. Sportovní manažer
také s napětím sleduje situaci v
Třinci, který stejně jako Jestřáby
trápí zranění. Stabilně tak hrají
Matuš i Cicnciala, Kindl je až do
konce sezony na Kladně a v sobotu poprvé naskočil proti Prostějovu. „Uvítali bychom doplnění, ale uvidíme. Máme alespoň
slíbeno, že Tomáš Franek by měl
u nás zůstat do konce sezony,“
prozradil.

Dobrou zprávou je tak alespoň
lepšící se zdravotní stav marodů.
Coufal plní společně se Sršněm
roli nehrajícího desátého a jedenáctého útočníka, brzy budou
připraveni i další. „Radek Meidl
již trénuje a teď je to o tom, co
vydrží. Je tak možné, že už v sobotu naskočí. S tréninkem začal
i Stejskal, ale chytilo ho tříslo.
V pondělí půjde znovu na ledě,“
sdělil novinky Zdeněk Čech.

Basketbalistky padly, stále ale drží play off

Prostějov/jim – Už jen čtyři duely základní části čekají v premiérovém druholigovém ročníku
basketbalistky Prostějova. Poslední dvoukolo se jim sice výsledkově nepodařilo, když doma
prohrály jak s Poděbrady, tak se
suverénními Pečkami. Nováček
soutěže tak klesl na šestou pozici, i ta ale jako poslední zaručuje
účast v předkole vyřazovací části. Naopak na zbývající čtveřici
čekají boje o udržení ve třetí
nejvyšší ženské soutěži.
„Oba zápasy jsme prohráli, takže
nemohu být spokojen. V sobotu
jsme mohli vyhrát, dopustili jsme
se ale nevynucených chyb. Měli
jsme potíže s bráněním i agresivitou v obraně i útoku,“ ohlížel se za
duelem s Poděbrady hlavní kouč
Željko Živkovič.
Domácí hráčky nechytily začátek
a od úvodu prohrávaly, i přes veškerou snahu se jim vyrovnat nepodařilo a nakonec padly sedmibodovým rozdílem. „Po poločase
to bylo o pět a byli jsme blízko,
pak nám ale soupeř utekl znovu
až na čtrnáct patnáct bodů. Ve
čtvrté čtvrtině jsme vedli 8:0, pak
jsme ale neproměnili dva útoky

FUTSAL V ČÍSLECH

mi reprezentantkami z USK Praha. Trestaly naše chyby v obraně
a chodily do rychlých protiútoků,
navíc měly k dispozici více hráček. Nemohli jsme pomýšlet na to,
že bychom je porazili, hlavní bylo,
aby se nikdo nezranil,“ smiřoval se
Živkovič s krutým debaklem.
Ostatně na atakování nejvyšších
příček reálně ani příliš nepomýšlel, ambice družstva jsou mnohem skromnější. „Naším cílem
je zachránit soutěž, aby tu holky
i v příštích letech mohly hrát druhou
ligu,“ nezastírá prostějovský kouč.
Na jeho svěřenkyně čekají ještě
čtyři duely základní části, nejprve to budou střetnutí na Slovance
a v Brandýse, poté doma se Zlínem a Olomouci. „Nechceme nic

TJ OP Prostějov
Manver Pečky

52:92

(12:29, 6:23, 8:19, 26:21)

Sestava a body Prostějova:

Sestava a body Prostějova:

Fialová 5, Frgalová 2, M. Krátká 25, Kalábová 12, Švécarová
4, Kozáková 3, Salajová, Urbancová 2, Holcmanová. Trenér: Željko Živkovič.

Fialová 14, Frgalová 4, M.
Krátká 6, Švécarová 2, Kozáková 6, Salajová 2, Urbancová 18,
Holcmanová. Trenér: Željko
Živkovič.

podcenit a doufám, že dáme dohromady silný tým a nastoupíme
v kompletnější sestavě. S tím ale
mají potíže všechny oddíly, deset
až dvanáct hráček na lavičce je výjimkou,“ upozo rnil.
Prvních šest celků postoupí do
play off, zbylá čtyřka bude hrát
o dvě sestupové pozice. Prostějov

zatím o bod drží poslední příčku
zaručující účast ve vyřazovacích
bojích, sedmá Ostrava má ale
dohrávku s druhým Brandýsem
k dobru. Při rovnosti bodů by ve
prospěch hráček TJ OP vyzněly
lepší vzájemné zápasy s tímto soupeřem. Zbylá trojice již zaostává
výrazněji.

2. TŘÍDA

neděle 18. ledna 2015, Kostelec na Hané:

MK BRODEK u PV – FC ORANGE 3:4, SEXMERALDA „A“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 6:1,
POBŘEŽÍ KOCOVINY – MK BRODEK u PV 5:2, FC ORANGE – SEXMERALDA „A“ 2:4,
POBŘEŽÍ KOCOVINY – FC ORANGE 4:1, BVD – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 3:3, RELAX
„B“ – TORPEDO 4:3, TORPEDO – BVD 2:1, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – RELAX „B“ 2:3,
TORPEDO – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 6:3.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. SEXMERALDA Prostějov „A“
2. TORPEDO Prostějov
3. POBŘEŽÍ KOCOVINY
4. FC RELAX Prostějov „B“
5. BRODEK u PV
6. BVD
7. FC ORANGE
8. AC ZAVADILKA 2000 „B“

Průběžná tabulka 2. ligy žen, skupiny „B“:
Z
15
13
15
15
14
14
13
15
14
14

V
14
10
8
8
8
7
7
5
4
0

R
1
3
7
7
6
7
6
10
10
14

P
1155:822
885:773
951:884
890:919
833:755
870:821
831:919
836:959
813:939
659:932

1
1
0
0
2
1
1
2

0
1
2
2
2
2
3
3

25:10
22:13
14:18
10:13
17:19
9:9
12:18
12:21

13
10
9
6
5
4
4
2

3. TŘÍDA

ATLETICO Smržice – MEDVĚDI Prostějov 4:2, SEXMERALDA „B“ – GALACTICOS 9:2,
FC VRAHOVICE – MEDVĚDI Prostějov 2:2, BEDIHOŠŤ – ATLETICO Smržice 1:6, FC
MENPHIS – SEXMERALDA „B“ 2:3, FK VRBÁTKY – GALACTICOS 4:2, FC VRAHOVICE – BEDIHOŠŤ 4:3, GALACTICOS – FC MENPHIS 5:3, SEXMERALDA „B“ – FK
VRBÁTKY 3:4.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. ATLETICO Smržice
2. SEXMERALDA Prostějov „B“
3. FK VRBÁTKY
4. GALACTICOS
5. FC VRAHOVICE
6. SPORTBAR Bedihošť
7. FC MENPHIS Prostějov
8. MEDVĚDI Prostějov

5
5
5
5
4
5
4
5

5
4
3
3
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
2
2
2
4
3
4

29:11
20:10
19:17
16:20
12:16
12:17
10:18
10:19

15
12
9
9
4
3
3
1

Veteráni

neděle 18. ledna 2015, Prostějov:

RELAX – POKOP 9:1, Michal Spáčil 5, Keluc, Růžička, Bárta, Voráč – Novotný, MORAVSKÁ MODELÁRNA – FC LITRPŮL 1:0, Návrat, POKOP – BEXIM PALETTEN 1:2,
Koudela – Martinák, V. Kučera, RELAX – MORAVSKÁ MODELÁRNA 2:0, Růžička, Kiška
Petr, FC LITRPŮL – POKOP 4:2, Křupka, Frýbort, Bureš, Kolář – Cigr, Cveček, BEXIM
PALETTEN – MORAVSKÁ MODELÁRNA 2:4, Navrátil, Fialka – Návrat 2x, Antl, Kaprál.

Tabulka:

Zbývající zápasy 15. a 16. kola: Pelhřimov – Pečky 50:72, Zlín – Brandýs
nad Labem 70:74, OSK Olomouc – Slovanka 65:54, Ostrava „B“ – Příbor
87:56, Pelhřimov – Poděbrady 43:57, OSK Olomouc – Brandýs nad
Labem 75:56, Zlín – Slovanka 66:52.

Tým
TJ Sokol Manver Pečky
BK Brandýs nad Labem
OSK Olomouc
Basket Poděbrady
Basket Slovanka Parker-Hannifin
TJ OP Prostějov
SBŠ Ostrava „B“
Gemini Zlín
BK Příbor
BK Pelhřimov

4
3
3
2
1
1
1
0

neděle 18. ledna 2015, Prostějov:

výsledkový servis 2. ligy žen


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

5
5
5
4
5
4
5
5

S
29
23
23
23
22
21
20
20
18
14

B
17
16
15
13
12
12
12
10
8
7

1. MORAVSKÁ MODELÁRNA
2. FC RELAX Prostějov
3. FCLITRPŮL
4. SEZAKO Prostějov
5. BEXIM PALETTEN
6. AC ZAVADILKA 2000
7. POKOP Domamyslice
8. AC ŠTIKA Prostějov
9. KRUMSÍN

14
12
13
10
13
11
14
10
11

12
10
8
7
6
5
2
2
0

0
0
0
0
1
1
2
0
0

2
2
5
3
6
5
10
8
11

41:19
88:23
44:39
55:29
40:61
29:32
28:57
20:49
13:49

36
30
24
21
19
16
8
6
0
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Volejbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. ledna 2015
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Letošní Champions League pokračuje pro volejbalistky Prostějova úterním zápasem v Polsku

3
1

AGELKY ZKUSÍ VENKU ZASKOČIT LÍDRA SKUPINY A!

RABITA BAKU
VK AGEL PROSTĚJOV

Nováček soutěže Chemik Police senzačně porazil Baku i Kazaň a jde za prvenstvím

Čas: 1:40 hodin
Rozhodčí: Kurtiss (Lotyšsko) a Medvid (Ukrajina).
Diváků: 1950
1. set: 25:21 27 minut 2. set: 25:12 21 minut
3. set: 23:25 29 minut 4. set: 25:17 23 minut

Sestava BAKU:
Mendoza, Dixon, Skowronska-Dolata, Cruz, Akinradewo, Tomkom, libero
Castillo. Střídaly: Horvath, Franco, Yagubova. Připraveny byly: Salas Rosell,
Krsmanovič. Trenér: Dejan Brdjovic.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová

Kossányiová
Markevich

Karg

Borovinšek
šek Weiss

Simon
Trenérská dvojice: Střídala: Soares, Gambová
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Meidlová, Adamčíková,
a Ľubomír PETRÁŠ Zatloukalová

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK

Čas: 1:06 hodin
Rozhodčí: Kavala a Slezák
Diváků: 400
1. set: 25:17 21 minut 2. set: 25:15 19 minut
3. set: 25:22 26 minut
minu
mi
nutt

Ženy VK AGEL čeká nejtěžší duel v základní skupině E 2015 CEV DenizBank Champions League
Women. Před začátkem soutěže by patrně nikdo
nepředpokládal, že právě tohle bude platit o střetnutí
na palubovce Chemiku Police, ale skutečně je to tak.
Polské mistryně totiž vcelku suverénně vedou průběžnou tabulku celé nabité grupy a uspět v jejich hale
by v úterý 20. ledna od 18.00 hodin znamenalo pro
volejbalistky Prostějova výsledkovou bombu.
Prostějov/son
Když aktuální ročník evropské
Ligy mistryň začínal, bralo se
složení áčka následovně: obhájce
trofeje Dynamo Kazaň a držitel
bronzu Rabita Baku se poperou
o prvenství, „Agelky“ pak zkusí rovněž hráčsky našlapanému
Chemiku co nejvíc znepříjemnit
cestu za obsazením třetí pozice.
Realita však vypadala od úvodních soubojů poněkud jinak.
Maximálně soudržný a herně vyladěný tým Police hned v prvním
utkání přejel na své půdě Rabitu
3:0, stejným poměrem následně uspěl na Hané a body poté
ztratil až v Kazani, kde po velké
řežbě přece jen podlehl 2:3. To
jej ovšem nezastavilo, neboť
v uplynulém týdnu Dynamu porážku vrátil i s úroky domácím
vítězstvím 3:1. Po něm vede pořadí s náskokem čtyř bodů, tudíž
mu případné skolení „vékáčka“
v nadcházející vzájemné bitvě zajistí definitivní potvrzení prvního
místa ve skupině!
„Podle mě je Chemik momentálně silnější než Kazaň i Rabita,“ říkal už po listopadové
prohře s touto senzací letošní

Champions League Peter Goga,
sportovní manažer VK Agel
Prostějov. Jeho slova se stoprocentně naplňují a prostějovský
kolektiv se teď musí připravit
na enormně velký tlak ze strany
nesmírně kvalitního protivníka,
jenž se dosavadními výkony
pasoval na jednoho z favoritů
nejen postupu do závěrečného
Final Four. „Výběr Police těží
z toho, že má ve svém kádru nejlepší hráčky dvou volejbalově
vyspělých zemí. Za Polsko to
jsou Anna Werblinska, Malgorzata Glinka-Mogentale, Agnieszka Bednarek-Kasza a Mariola
Zenik, za Srbsko pak Ana Bjelica, Maja Ognjenovic a Stefana
Veljkovic. Tahle základní sestava je parádně sehraná, navíc
celý jejich mančaft hodně táhne
za jeden provaz a má na lavičce
další výborné hráčky schopné
okamžitě naskočit. Celkově tvoří velmi soudržné družstvo sice
bez nejzvučnějších hvězd, ale
s tím víc působivou výkonností,“ charakterizoval nejbližšího
soka hlavní trenér „Agelek“ Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně zatím dokázaly
skvělým způsobem udolat Baku

3:2 a v ostatních třech zápasech
vždy z poloviny držely krok, což
minulý týden znovu proti Rabitě venku vedlo k zisku jednoho
setu. V součtu šestinásobné
české šampiónky mezi nadmíru našlapanou konkurencí
grupy „A“ potvrzují, že pro
tuto sezónu daly dohromady
hodně dobrý tým, který by
bez přehánění v každé jiné
skupině mohl reálně bojovat
o postup do play off samotné
Ligy mistryň. Takhle nezbývá
než usilovat aspoň o přesun do
čtvrtfinále druhého nejvyššího
poháru CEV Cupu, kam se
dostanou i dva celky s nejlepší
bilancí na čtvrtých místech.
„Co se týče zápasu v Polsku,
budeme to tam mít velice těžké
hned ze dvou důvodů. Za prvé je
Chemik opravdu moc kvalitním
soupeřem, který dokáže hrát naprosto špičkový volejbal nejvyšší
světové top úrovně. Za druhé se
nacházíme uprostřed dost náročného programu, kdy jsme hned
druhý den po návratu z Ázerbájdžánu nastoupili proti Frýdku-Místku a brzy následovalo další
cestování do Polska. Na tohle se
ale nehodláme nijak vymlouvat,
naopak jsme všichni odhodlaní
na hřišti Police odvést co nejlepší
práci. Jaký výsledek to přinese, se
uvidí, každopádně domácí jsou
jasným favoritem a my zkusíme
překvapit,“ uzavřel kouč Čada.
My ještě připojujeme, že i zítřejší mač Police - Prostějov
můžete sledovat formou živého
videopřenosu na internetovém
portálu www.laola1.tv!

Nepomohly. Ani rady kouče Miroslava Čady nevedly na půdě ázerbájdžánského gigantu k zázraku.
Foto: www.vkprostejov.cz

Zájezd fanoušků VK

na zápas do Olomouce
Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 18. kola UNIQA
extraligy žen 2014/2015 mezi SK UP
Olomouc a VK Prostějov.
Derby v hanácké metropoli v rámci
posledního dějství základní části tohoto ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 24. ledna od 17.00 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311
108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek ve středu 21. ledna do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu
ze strany účastníků!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Weiss

Gambová
Karg

Kossányiová
iov
ováá
Boro
Bo
roovi
vinš
nšek
nš
ek
Borovinšek

Trenérská dvojice: Připraveny byly: Soarez, Zatloukalová,
Miroslav ČADA
Chludová,
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA SG BRNA:
Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Štrbová, Závodná, libero Kedzia
– Melicharová, Turbak. Trenér: Pavel Kožuch.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR

16. kollo: Prostěj
16
ějov - Frýd
F ýdek
k-Míste
Míí k 3:00 (1
(17, 1155, 22)
22). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů
Simonová 20, Gambová 11, Kossányiová 10 - Turbaková 9, Kubová 8.
Olymp Praha - Přerov 3:0 (13, 13, 20). Nejvíce bodů: Mlejnková
19, Hodanová 15, Trnková 10 - Gálíková 10, Kohoutová 9, Langová 7
* Olomouc - SG Brno 3:0 (13, 19, 17). Nejvíce bodů: Toufarová 14,
Petrovičová 12, Onderková 11 - Ondrušková 9, H. Kojdová a Kukučová
po 6 * KP Brno - Ostrava 3:0 (14, 16, 17). Nejvíce zápasů: Marešová
16, Toufarová 14, Onderková 13 - Součková 10, Kukučová 7, Kojdová 7.

Průběžná tabulka po 16. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z

V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

13 13 0 0

0

39:3

1052:735

39

2. PVK Olymp Praha

14 10 0 0

4 32:17 1134:996
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Solange Soares: „Přesun do CEV Cupu Champions League
je pro nás velká motivace. Máme na něj!“ žen 2014/2015
Prostějov - V letošní sezóně už sice na hřišti
při zápasech netráví mnoho času a většinou
zahřívá lavičku, přesto nadále maká jako divá,
volejbalu stále dává vše. A i proto pořád zůstává
důležitým článkem týmu „Agelek“ coby jeho
kapitánka, byť spíše nehrající. Tím lépe se univerzálce Solange Soares hodnotí jednotlivé duely, o což ji Večerník požádal v sobotním večeru
po utkání s Frýdkem-Místkem.
Marek Sonnevend

Kromě úplného závěru
se mi hra družstva moc
líbila. Souhlasíte?
3. TJ Sokol Frýdek - Místek 14 8 0 1 5 29:19 1115:1028 25
„Určitě dokážeme hrát ještě líp,
4. SK UP Olomouc
14 8 0 0 6 27:21 1035:1045 24
ale je pravda, že se holky opravdu soustředily a předvedly kva5. VK Královo Pole
14 7 1 0 6 26:23 1089:1029 23
litní volejbal. Asi si ještě trochu
6. TJ Ostrava
14 6 0 0 8 23:26 1069:1073 18
protáhly předchozí zápas v Baku.
(smích) Nějakou únavu sice cítí7. Volejbal Přerov Precheza 14 5 0 1 8 19:30 1070:1140 16
me, ovšem jsme profesionálky
8. TJ Sokol Šternberk 14 2 2 1 9 16:34 990:1159 11
a měly bychom umět každé utkání odehrát na sto procent. Což
9. VK SG Brno
15 0 1 1 13 6:44 868:1217
3
tentokrát vyšlo, díky tomu jsme
Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra
3:0 a 3:1 za tři body, V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod, ušetřily nějaké síly. A ty se budou hodit, protože hned v neděli
P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.
odpoledne (už včera - pozn.red.)
vyrážíme na cestu do Polska.
KAM NA UNIQA EXTRALIGU:
Tam samozřejmě nebudeme mít
17. kolo, čtvrtek 22. ledna, 17.00 hodin: Frýdek-Místek - Olomouc, vůbec lehký život, tudíž je každá
Přerov - Ostrava, Šternberk - Olymp, Prostějov - KP Brno (18.00), SG hodina odpočinku navíc dobrá.“
Pokud se vrátíme
Brno volný los.
18. kolo, sobota 24. ledna, 17.00 hodin: Ostrava - Šternberk, Olymp
k souboji Ligy mistryň
- SG Brno, Olomouc - Prostějov, KP Brno - Přerov (18.00), Frýdek- na Rabitě, ten se vám zamlou-Místek volný los.
val jak?
„Myslím, že jsme v Baku hrály
většinu času dobře. Velký rozdíl
ČESKÝ POHÁR
oproti minulému vzájemnému
SEMIFINÁLE:
Á
utkání na našem hřišti však spo1. z.: Olymp - Olomouc 3:1 (26,15,-27,19)
číval v mnohem lepším výkonu
2. z.: Olomouc - Olymp
p hraje se 29. ledna,, 17:00 hodin
Rabity, která hlavně bránila na
FINÁLE:
Prostějov - Olymp Praha/Olomouc (25.2., 17:00 v Plzni)
nejvyšší možné úrovni. Soupeř-

ky nás často blokovaly a navíc
vybraly řadu až neskutečných
míčů v poli, čímž získávaly
převahu. My jsme bojovaly ze
všech sil, kromě jasného druhého setu držely vcelku vyrovnaný průběh a celkově přispěly
k tomu, že to podle mě byl moc
pěkný zápas. Z mého pohledu
jsme se dokázaly statečně poprat
i s nelehkým prostředím v Ázerbájdžánu, jedna získaná sada je
rozhodně pozitivní. Pro přesun
do CEV Cupu se může dost
hodit. Samozřejmě se snažíme
každé utkání vyhrát, ale tentokrát byl protivník zkrátka lepší.
Za sebe jsme odvedly maximum
a to je podstatné, minimálně totéž musíme zopakovat ve zbývajících dvou bitvách letošní
Champions League.“
Nadcházející duel na
půdě Police však zřejmě bude ještě těžší než ten
v Baku, ne?
„Dá se to předpokládat, neboť
Chemik vede naši základní skupinu a doma porazil Rabitu 3:0
i Kazaň 3:1. Hraje fantastický
volejbal a vede tabulku, přitom si
myslím, že nejde zase o tak velkou senzaci. Police totiž má vy-

Foto: www.vkprostejov.cz
nikající hráčky na všech postech,
navíc si počíná velmi týmově
a tahle kompaktnost jej zaslouženě vynesla do čela. Natolik silné
i vyrovnané družstvo se hrozně
těžko brání, protože vůbec nevíte, odkud zrovna zaútočí. Tím
pádem nás v Polsku pochopitelně
čeká strašně náročný zápas, my
opět zkusíme za sebe odvést to
nejlepší možné.“
Znamená pro vás velkou motivaci případná
účast ve čtvrtfinále CEV
Cupu?
„Určitě jo. Asi málokdo věřil, že
z tak smrtelné skupiny bychom
o tomhle dílčím úspěchu mohly
vůbec uvažovat, a teď je docela
blízko. Jen zpětně škoda takového losu, neboť v jakékoliv jiné
skupině jsme se reálně mohly
pohybovat někde úplně jinde.
Letos totiž máme opravdu hodně
dobrý tým jak na hřišti, tak mimo
něj, všechny holky na trénincích
i v zápasech skvěle makají a tenhle absolutně seriózní přístup
ke všemu je moc důležitý. Díky
tomu věřím, že na přesun do
CEV Cupu máme. Půjdeme za
tím a uvidíme, co přinesou utkání
v Polsku a doma proti Kazani.“

Výsledky Champions League žen 2014/15
– 4. kolo základních skupin
Prostějov/son - Kompletní zápasový program čtvrtého dějství ve
skupinách aktuálního ročníku evropské Ligy mistryň ve volejbalu
přinesl kromě částečně úspěšné bitvy VK AGEL Prostějov na půdě
Rabity Baku i dva výsledkové šoky.
Jeden se týkal naší grupy A, v níž nováček soutěže Chemik Police
pokračuje ve své senzační jízdě. Tentokrát na domácí půdě otočil
střetnutí proti Dynamu Kazaň na 3:1 a dalším triumfálním vítězstvím si notně přiblížil až neuvěřitelné prvenství v kvalitativně nabitém áčku! Zřejmě slušnej oddíl, no…
Podobně překvapivý zářez se povedl Voleru Curych, když působivě
vyloupilo palubovku spolufavorita celé Champions League Eczacibasi Istanbul hladce 3:0. Naopak jiný turecký gigant Vakifbank
Istanbul vrátil úder RC Cannes, jemuž v minulém kole doma podlehl a nyní přivezl jasnou výhru 3:0 z Francie.
Jinak už vítězili vesměs favorité, což je dobře pro ambice prostějovského týmu na postup do čtvrtfinále CEV Cupu. Všechny celky z posledních míst jednotlivých skupin totiž v uplynulém dějství nezískaly
ani bod, vékáčko tak mezi nimi dál zůstává coby družstvo s nejlepší
bilancí a to by mu přesun do závěrečné fáze druhého nejvyššího poháru starého kontinentu zajistilo!
Základní skupina A
1. Police
3 0 1 0 11:4 10
Rabita Baku – VK AGEL 2. Kazaň
1 1 1 1 9:8 6
Prostějov 3:1 (21, 12, -23, 15), 3. R. Baku 1 1 1 1 8:9 6
Chemik Police – Dynamo Kazaň 4. Prostějov 0 1 0 2 4:11 2
3:1 (-16, 14, 19, 22).
Základní skupina B
1. F. Istanbul 4 0 0 0 12:1 12
2 1 0 1 10:5 8
Fenerbahce Istanbul – VB Nantes 2. A. Baku
1 0 1 2 5:9 4
3:0 (15, 14, 14), Stiinta Bacau – 3. Nantes
4. Bacau
0 0 0 4 0:12 0
Azeryol Baku 0:3 (-22, -14, -18).
Základní skupina C
Dynamo Moskva – LP Salo 3:1 1. D. Moskva 3 0 1 0 11:6 10
(16, -18, 21, 20), SC Drážďany – 2. B. Arsizio 3 0 0 1 10:3 9
3. Drážďany 0 2 0 2 6:10 4
Busto Arsizio 0:3 (-21, -18, -20).
4. Salo
0 0 1 3 4:12 1
Základní skupina D
Omička Omsk – Impel Wroclaw 1. E. Istanbul 3 0 0 1 9:4 9
3:1 (14, 23, -24, 21), Eczacibasi 2. Curych
2 1 0 1 10:5 8
Istanbul – Volero Curych 0:3 3. Omsk
2 0 1 1 8:7 7
(-23, -22, -16).
4. Wroclaw 0 0 0 4 1:12 0
Základní skupina E
Nordmeccanica Piacenza – Par- 1. V. Istanbul 3 0 0 1 10:3 9
tizan Bělehrad 3:1 (-22, 16, 22, 2. Cannes 1 2 0 1 9:8 7
18), RC Cannes – Vakifbank 3. Piacenza 2 0 1 1 8:7 7
4. Bělehrad 0 0 1 3 3:12 1
Istanbul 0:3 (-11, -22, -12).

Volejbal

V Ázerbájdžánu se žádná senzace nekonala,
přesto si „Agelky“ přivezly domů cennou sadu

Bodový vývoj – první set:
0:1, 4:1, 5:3, 7:3, 7:5, 8:7, 11:7,
12:9, 14:9, 14:11, 17:12, 17:15,
20:15, 20:17, 22:18, 22:20,
25:21. Druhý set: 1:2, 9:2,
11:3, 15:4, 17:7, 21:7, 21:10,
23:10, 25:12. Třetí set: 2:0,
2:3, 3:6, 6:7, 9:8, 9:10, 13:11,
15:14, 16:17, 17:19, 21:20,
21:23, 23:25. Čtvrtý set: 3:0,
4:2, 6:2, 6:4, 10:4, 10:6, 14:6,
14:8, 16:8, 17:11, 20:11, 21:13,
23:13, 25:15.
Baku/son - Zopakovat měsíc staré
skolení Rabity Baku i v odvetě na
její půdě by se ze strany žen VK
AGEL Prostějov rovnalo téměř
zázraku, který nepřišel. V utkání
čtvrtého kola základní skupiny
„A“ CEV DenizBank Volleyball
Champions League Women se
namísto dalšího senzačního počinu zrodilo předpokládané vítězství favorizovaného celku domácích, leč reprezentantky našeho
města aspoň dosáhly na zisk jedné
hodnotné sady. Pro trvající boj o
průnik do čtvrtfinále CEV Cupu
může mít tenhle cenný počin nezanedbatelný význam.
Zachytit úvodní nápor soupeře a nenabrat okamžitě velkou ztrátu. Tohle
si mohl přát prostějovský tým od
startu do přetěžkého střetnutí, jenže
záměr moc nevyšel. Vydatně motivované domácí plejerky rychle utekly

na 7:3, ale „Agelky“ přitom nehrály
nijak špatně a to se projevilo v další pasáži, kdy slibně snížily na 8:7.
Škoda následné bodové série Rabity,
která výbornou obranou přibrzdila
prostějovské zakončení (14:9). Přesto
„vékáčko“ předvádělo celkově dobrý
výkon a nebýt občasných chyb či nepřesností, mohlo na soka dotírat ještě
víc. Takhle se sympatickým náporem
opět dotáhlo téměř na dostřel (17:15),
aby vzápětí našlapaný protivník znovu víc odskočil (20:15). Tímto způsobem dospěla poměrně rovnocenná
zahajovací sada až ke svému závěru
- 25:21 a 1:0.
Hned zkraje druhého setu zaúřadovaly bloky ázerbájdžánské ekipy, přes které se hostující hráčky
nemohly útočně prosadit a favorit
šňůrou osmi bodů razantně otočil
skóre z 1:2 na 9:2. České mistryně
v dané fázi premiérově během duelu
vypadly z role, vinou čehož nabraly
nepříjemné manko. Přestaly fungovat veškeré činnosti, náš kolektiv
zaostával ve všem a rozjeté Baku
toho využilo k neustálému zvyšování rozdílu. Drtivý tlak nejbohatšího
klubu světa vyprchal teprve za hrozivého stavu 15:4, pak už Čadovy
svěřenky dokázaly zase držet krok.
O osudu tohoto dějství však bylo
v tu chvíli dávno rozhodnuto, navíc
po dalším odskoku domácích (ze
17:7 na 21:7) hrozil jednociferný
debakl. Alespoň ten jsme nepřipustili - 25:12 a 2:0.
Nicméně do třetí části měly ženy VK
hodně co zlepšovat, aby dokázaly
čelit enormní kvalitě Brdjovicovy
družiny a mohly se vrátit do zápasu.
Přesně to se jim povedlo brzy po
pauze na oddech, když první dvě

Dejan BRDJOVIC - Rabita Baku:

„Měli jsme čas zapracovat na zlepšení naší výkonnosti a většinu
zápasu se nám i díky tomu dařilo hrát kvalitní volejbal, byť jsme se
nevyvarovali některých výpadků. Celkově ale jdeme nahoru a ještě
zabojujeme o vyšší postavení v tabulce skupiny.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Dva sety jsme odehráli dobře a dva hůře... Pokud se nám dařilo útočně překonávat výbornou obranu domácích, drželi jsme s nimi krok,
v opačném případě soupeř získával větší převahu. Celkově jsme
v Baku nezanechali špatný dojem.“
ztracené
t
é výměny
ý ě vystřídaly
tříd l perfektf kt
ně odmakaným úsekem, během kterého zkazily jen tři servisy, nic jiného
(z 2:0 na 3:6). Pronikavé zlepšení
všech součástí hry Prostějova stanovilo nadějné skóre, leč pokračovat
na nejvyšší volejbalové úrovni trvale
prostějovské holky nesvedly. Oddílový kolos zanedlouho obrátil na 9:8,
poté se s outsiderem ještě pár minut
přetahoval a nakonec znova udeřil
(z 10:11 na 13:11). VK AGEL to ale
nepoložilo, místo rezignace skvěle
zabojoval novým zdramatizováním
vývoje. Zvrat na 16:17 přitom neznamenal hranici možností vyslankyň
České republiky, neboť vzápětí vedly
dokonce o dva body, a to opakovaně. Sok sice mezitím zdánlivě našel
vítěznou stezku (z 18:20 na 21:20),
avšak šlo jen o krátké zaváhání jinak
parádně rozpumpovaného hanáckého mančaftu. A cenný zisk sady byl
rázem tady - 23:25 a 2:1!
Rabitu ovšem tahle dílčí ztráta viditelně naštvala, tudíž do čtvrtého dílu
vyrazila s mnohem větší vervou i
koncentrovaněji. Z vyššího nasazení
papírově silnějšího družstva rezulto-

h vstupníí trhák
hák 66:2
2 a následné
áld é
vall jjeho
zvýšení na 10:4, přičemž v hlavní roli
opět vystupovaly kompaktní vysoké
bloky týmu z metropole Ázerbájdžánu. Ten soustředěným tlakem již nepustil hostující partu zpátky do utkání,
poslední set se svou jednoznačností
dost podobal druhému – 25:15 a 3:1.
I tak ale prostějovské volejbalistky v Baku rozhodně neudělaly
žádnou ostudu a přibalení jedné
urvané sady na cestu domů se dá
považovat za vítané pozitivum.
„V prvním i třetím setu se nám při
kvalitní přihrávce dařilo předvádět
náš volejbal a vzešel z toho cenný
zisk jedné sady. Jinak nás Rabita
hodně tlačila servisem i útokem,
často blokovala a svou herní silou
zaslouženě zvítězila,“ konstatovala
kapitánka VK AGEL Solange Soares. „Motivace nám po minulém
vzájemném utkání nechyběla, tentokrát jsme samozřejmě chtěly Prostějov porazit. A kromě horšího třetího
setu se nám docela dařilo, za výhrou
jsme pevně šly. Ještě se však musíme dál zlepšovat,“ zhodnotila utkání
Aurea Cruz, kapitánka Rabity Baku.

Frýdek-Místek semlel kvalitní výkon VK bez stop únavy
Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 3:2, 6:3, 6:5, 10:5, 12:6, 14:9,
17:9, 19:10, 19:12, 21:12, 21:15,
24:16, 25:17. Druhý set: 1:1, 1:3,
3:3, 4:5, 6:5, 8:7, 8:9, 12:9, 14:10,
16:11, 17:13, 19:13, 23:14, 25:15.
Třetí set: 2:0, 4:1, 6:2, 7:3, 7:5,
9:5, 11:7, 11:9, 13:9, 13:11, 14:12,
18:12, 20:13, 20:15, 21:17, 23:17,
23:20, 25:22.
Prostějov/son - Prostějovské volejbalistky dál kráčejí UNIQA
extraligou žen ČR 2014/2015 bez
bodové ztráty. V šestnáctém kole
nejvyšší tuzemské soutěže sice
přivítaly tabulkově třetí Frýdek-Místek pouhých čtyřiadvacet hodin po návratu z dalekého Baku,
leč přesto fyzicky i mentálně
nelehké utkání zvládly naprosto
přesvědčivým způsobem. Dominantní výkon - kromě úplného závěru - zajistil „Agelkám“ udržení
propastného náskoku dvanácti
bodů v čele průběžného pořadí.
Stopy po ázerbájdžánské únavě na
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domácím týmu? Od začátku střetnutí vůbec žádné. Domácí hráčky
odstartovaly bez větších problémů
a trochu vyrovnaný úvod brzy zlomily na svou stranu celkově výborným výkonem (z 1:2 na 10:5). Kromě méně jistého podání se jim dařilo
ve všech činnostech, kompaktní herní kvalitou na soupeře tvrdě tlačily
a neustále zvyšovaly svůj náskok.
Až od stavu 19:10 se hostům povedlo velký prostějovský nápor otupit,
jenže to už byla zahajovací sada rozhodnuta - 25:17 a 1:0.
Nicméně vyrovnanost ze závěru
prvního setu si Severomoravanky
přenesly do druhého pokračování,
kdy až do skóre 8:9 držely těsné
vedení. Pak ale favoritky znovu
zabraly naplno a průběh rychle dostaly zpět pod kontrolu díky obratu
na 12:9. Weiss výtečně nahrávala,
Kovářová parádně válela na liberu,
všechny zakončující plejerky úspěšně zakončovaly a celá sestava působivě bránila (jak bloky, tak polem)
i precizně přihrávala, navíc šel nahoru servis. Proti takhle dobré produkci
se Frýdek-Místek navzdory své snaze prostě nechytal - 25:15 a 2:0.
Stejný obrázek přinesl rovněž vstup
do třetí části. „Agelky“ nijak nepolevovaly v maximální koncentraci a

Ľubomír PETRÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostějov:

„Utkání jsme zvládli velice dobře a na tři sety, za což jsme rádi. Kromě
úplné koncovky jsme neměli větší potíže, výborně útočili po přihrávce
i kvalitně bránili jak na síti, tak v poli. Díky tomu jsme hosty skoro
k ničemu nepustili a ušetřili cenné síly, které teď v nabitém programu
potřebujeme. Holky zaslouží pochvalu.“

Pavel KOŽUCH - TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Tento zápas jsme neodehráli dobře, chtělo to proti velmi silnému
soupeři víc riskovat na podání i na síti, ne se zbytečně bát. Nějaké
oklepávačky nemohly stačit. Bohužel stále hledáme formu ze závěru
minulého kalendářního roku, kterou jsme ztratili během delší sváteční
pauzy bez pořádných ´přáteláků´ na rozehrání.“
Sokol
S k l se marněě snažil
žil vnést
é t do
d hry
h
něco, čím by obhájkyně titulu aspoň
výrazněji přibrzdil. Prostějovské
„vékáčko“ tak opět bleskově uteklo
do uklidňujícího trháku 6:2, teprve
pak se výběr TJ konečně dostal víc
do zápasu snížením na 11:9. Méně
než dvoubodový rozdíl však Čadovy svěřenky nepřipustily, místo
zdramatizování mače zase zvýšily
obrátky a povedeným závěrem dospěly k naprosto jednoznačnému
triumfu, který Kožuchův mančaft až
na sklonku duelu zkorigoval - 25:22
a 3:0. „Máme radost, že jsme zvítězily bez ztráty a můžeme jít dál do

příštích
říští h těžkých
těžký h střetnutí.
tř t tí V únavě
ú ě
jsme se dokázaly tím víc zkoncentrovat, díky tomu byl náš výkon od
začátku dobrý a celé utkání se podařilo zvládnout poměrně hladce,“
neskrývala o utkání spokojenost Solange Soares (kapitánka VK AGEL
Prostějov. „Udělaly jsme strašně
moc vlastních chyb, což proti hodně kvalitnímu a zkušenému Prostějovu rozhodlo o výrazném herním
rozdílu. Ani vysoká míra rizika
nám nevycházela, proto tak jasný
výsledek,“ litovala její protějškyně
Katarina Dudová z frýdeckomísteckého tábora.
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Pohled do statistik duelu
v metropoli Ázerbájdžánu
Baku/son - Statistická čísla z utkání Champions League mezi volejbalistkami Rabity Baku a VK AGEL Prostějov hovoří jasnou řečí. Domácí tým své vítězství založil na mnohem lepším útoku (úspěšnost 46%:31%) i
obraně na síti (bloky 17:9), také na podání měl favorit navrch díky podstatně menšímu počtu chyb (zkažené
servisy 6:14). Naopak přihrávku mělo české družstvo o malinko přesnější (úspěšnost 55%:57%), což ale
samo o sobě na celkový úspěch nestačilo. Individuální statistiky jsou níže.

Nejvíc bodů:
Aurea Cruz 17, Foluke Akinradewo 16, Katarzyna Skowronska-Dolata 15, Te Tori Dixon 10 – Liannes Simon
16, Stefanie Karg 15, Sonja Borovinšek 12, Tatsiana Markevich 7.

Nejvíc bodových útoků:
Aurea Cruz 14, Katarzyna Skowronska-Dolata 12, Foluke Akinradewo 9, Yoana Mendoza 8 – Liannes Simon
14, Stefanie Karg 12, Sonja Borovinšek 9, Tatsiana Markevich 6.

Nejvyšší úspěšnost útoku:
Foluke Akinradewo 69%, Te Tori Dixon 67%, Aurea Cruz 47%, Katarzyna Skowronska-Dolata 36% - Stefanie Karg 63%, Sonja Borovinšek 47%, Kathleen Weiss 33%, Liannes Simon 29%.

Nejvíc bodových bloků:
Foluke Akinradewo 6, Aurea Cruz, Nootsara Tomkom a Katarzyna Skowronska-Dolata 3 – Stefanie Karg,
Sonja Borovinšek a Liannes Simon 2.

Nejvíc es:
Nootsara Tomkom a Foluke Akinradewo 1 – Andrea Kossányiová, Stefanie Karg a Sonja Borovinšek 1.

Nejvyšší úspěšnost přihrávky:
Brenda Castillo 71%, Yoana Mendoza 47%, Aurea Cruz 45% - Andrea Kossányiová a Barbora Gambová
64%, Tatsiana Markevich 55%.

DALŠÍ ZÁHUL: po návratu

z Polska hned na KP Brno

Prostějov/son - Do třetice v aktuální sezóně to pro volejbalistky VK AGEL Prostějov bude
pořádná honička, tentokrát
mezi 20. a 22. lednem. Po úterním duelu Champions League
na hřišti Chemiku Police a
středečním návratu domů totiž budou mít ženy VK AGEL
jen minimum času na přípravu před čtvrtečním utkáním
17. kola UNIQA extraligy ČR,
v němž od 18.00 hodin přivítají
KP Brno.
Tenhle náročný model už si
„Agelky“ během letošního ročníku vyzkoušely dvakrát, když
v listopadu nastoupily v Králově
Poli pouhé dva dny po střetnutí

v Kazani a minulý týden následoval zápas proti Frýdku-Místku
stejně tak po bitvě v Baku. Teď
spočívá mírná výhoda „vékáčka“
oproti výše zmíněnému programu
v tom, že nemusí cestovat až tak
daleko, neboť Polsko je přece jen
o poznání blíž než Sibiř či Asie.
Každopádně vyčerpání na velmi
pravděpodobně dolehne, vždyť
čtvrtek jim přinese sedmé utkání
v pouhých šestnácti dnech, to vše
doplněné o dvě letecké výpravy.
Navíc brněnský celek není žádným snadným soupeřem, i když
prostějovský soubor s ním v dosavadních třech vzájemných soubojích 2014/2015 neztratil ještě
ani set. Nejprve uspěl v nelehkém

ligovém mači na jihu Moravy,
nedávno pak naprosto hladce
v obou semifinálových střetech
Českého poháru.
„Je jasné, že únava se při tak nabitém lednovém programu kumuluje a holky proti Královu Poli asi
nebudou úplně čerstvé. Na druhou stranu jsou to profesionálky
a již opakovaně během sezóny
dokázaly, že i v náročné situaci
dokážou odvést dobrou práci tak,
aby navzdory komplikacím splnily roli favoritek. Věřím, že totéž
mančaft zvládne také nyní a jak se
soupeřem, tak s těžšími okolnostmi se zdárně popere,“ vyjádřil své
přesvědčení Miroslav Čada, hlavní trenér žen VK Agel Prostějov.

Základní část extraligy žen téměř rozhodnuta:
Olomouc má postup jistý, KP Brno chybí výhra
Prostějov/son - Už jen poslední
týden a během něj závěrečná
dvě kola zbývají ze základní části
UNIQA extraligy volejbalistek
ČR 2014/2015. S předstihem je
však takřka o všem podstatném
rozhodnuto, na své rozluštění čeká
pouze jediný zásadní otazník.
Dlouho dopředu bylo jisté tradiční
prvenství VK Prostějov po základní fázi, které „Agelky“ opět potvrdily hladkým přehráním Frýdku-Místku 3:0 (17, 15, 22). Sokolky
tím setrvaly na třetí pozici jen těsně před dotírající Olomoucí, jež
si zajistila postup do nadstavbové
skupiny o 1. až 5. místo jasným
triumfem nad SG Brno 3:0 (13,
19, 18). „V zápase oboustranně
nevalné úrovně jsme dosáhli povinného vítězství. Náš výkon byl
nekoncentrovaný, přesto jsme ale
vyhráli. Stále se potýkáme s mnoha chybami. Jediným pozitivem
je, že jsme dali příležitost některým mladším hráčkám,“ nepodléhal uspokojení trenér SK UP Jiří
Teplý. Přesto si mohl odškrtnout
splnění prvního dílčího cíle, kte-

rý po špatném vstupu do sezóny
dlouho nebyl jistý.
Za tím též směřuje celek KP Brno,
když nadosah účasti v horní extraligové pětce pro nadstavbu se
dostal sobotním smetením konkurenční Ostravy. Královo Pole
v přímé bitvě dvou aspirantů na
elitní grupu dominovalo 3:0 (14,
16, 17), což znamená, že mu teď
při očekávané porážce na hřišti Prostějova stačí v 18. kole jakkoliv zdolat Přerov. „Máme velmi důležité vítězství za tři body.
Ostravu jsme zatlačili servisem
i obranou a díky tomuto tlaku
jsme soupeře donutili k velkému
množství nevynucených chyb,“
pochvaloval si spokojený kouč
Královopolské Andre Gonzalez.
„Chtěli jsme domácí odtáhnout
od sítě, jenže se nám to nedařilo
a hned ve dvou setech jsme se
těžko dostávali z jednoho postavení. Naše stěžejní opory dnes
zahrály špatně, tudíž zasloužený
úspěch pro Brno,“ uznal zklamaný lodivod ostravské TJ Zdeněk
Pommer. Zatímco naděje Seve-

romoravanek vzdor trpké prohře
ještě trvají (ztráta na Brno činí pět
bodů a vcelku příznivý los – venku Přerov, doma Šternberk), akcie
zmíněného přerovského týmu na
průnik do finálové nadstavbové
skupiny už klesly na nulu. Důvod?
Jednoznačná porážka na Olympu
Praha, kde hostitelky kralovaly 3:0
(13, 13, 20). „Tenhle zápas jsme
samozřejmě nechtěli odevzdat,
ale bohužel nám nastavil kruté
zrcadlo. Se svou aktuální výkonností musíme něco udělat, neboť
Olympu jsme nebyli schopni vůbec konkurovat,“ hořekoval kormidelník VK Libor Gálík. Naopak
domácí stratég mohl chválit. „Náš
výkon byl stabilnější než v minulém pohárovém utkání s Olomoucí. Dobře jsme přihrávali, útočili i
bránili, celkově hodnotím projev
družstva kladně. A budeme se připravovat na další zápasy,“ shrnul
první muž lavičky PVK Stanislav
Mitáč.
Základní část probíhajícího ročníku UNIQA extraligy žen skončí již tuto sobotu 24. ledna.

„Jeden získaný set v Baku byl maximem možného. V Polsku zkusíme výsledek aspoň zopakovat,“ říká Petráš

Prostějov - Velice dobře zatím ženy VK AGEL procházejí kalendářním rokem 2015. Že nijak neztratily
kvalitní formu zpřed loňských Vánoc, to prostějovské
volejbalistky potvrdily jak při bitvě Champions League
v Baku, tak během extraligového střetnutí s FrýdkemMístkem. Tyto dva mače i nadcházející souboj na palubovce Chemiku Police byly tématem následujícího
rozhovoru s Ľubomírem Petrášem (na snímku) pro
klubové stránky a PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Marek Sonnevend
Po návratu z Ázerbájdžánu
jsem očekával spíš únavu
a dílčí problémy, což vůbec nenastalo. Potěšilo vás to?
„Určitě ano. My jsme právě
o tomhle mluvili na předzápasové
poradě ve smyslu, že po mezinárodním utkání nejvyšší důležitosti
se těžko přepíná na běžný ligový
zápas tak, aby se jej povedlo zvládnout dobře. Zvlášť když se přidá
náročnější cestování a tím pádem
únava. Místo herní kvality pak někdy převládají chyby, následná ner-

vozita a zbytečné problémy, čehož
jsme se i tentokrát chtěli vyvarovat.
A je výborné, že holky ke střetnutí
s Frýdkem-Místkem přistoupily tak
zodpovědně, zvládly jej naprosto
profesionálně.“
p
Jaké dojmy jste si odnesl
z předchozího měření sil
v Baku?
„Rabita zahrála o moc lépe, než
předtím v Prostějově. Tentokrát
dokázala, že má opravdu špičkový
mančaft v rámci Evropy a vůbec
nedopustila, abychom ji podruhé
za sebou nachytali na hruškách.
Výsledek 1:3 proto beru pozitivně,

na víc jsme venku ve specifickém
prostředí Ázerbájdžánu proti výborně hrajícímu soupeři neměli. Přitom
jsme podle mého názoru nepředvedli žádný slabý výkon, naopak
jsme většinu zápasu hráli dobře. A
zaplaťpánbůh za jeden získaný set,
který se určitě může hodit. Na Rabitě jsme nastoupili už potřetí v historii
a poprvé se nám povedlo nepodlehnout hladce nula tři.. (úsměv).“
Teď máte před sebou střetnutí na půdě Police. Jak
budete do Polska cestovat?
„V neděli ve dvě hodiny odpoledne
(tj. včera 18. ledna - pozn.red.) vyrážíme autobusem, kterým pojedeme
celkem okolo dvanácti hodin. Cestu
jsme však rozdělili na dvě poloviny,
z nichž tu první zvládneme ještě
večer a druhou půlku dorazíme na
druhý den během pondělního dopoledne. Tak, abychom do dějiště utkání dorazili akorát na oběd. Po něm
si odpočineme, následně přijde na
řadu předzápasový trénink a v úterý
samotný duel.“

Lze vůbec pomýšlet na alespoň dílčí úspěch v diváckém kotli extrémně silného protivníka?
„Je pravda, že Chemik má skutečně
vynikající tým a je velkým kandidátem na postup do závěrečného Final
Four letošní Ligy mistryň. Oni dokázali složit nesmírně kvalitní a zároveň vyrovnané družstvo na všech
postech, které je rozhodně kompaktnější než třeba Rabita. Ostatně
jejich výsledky hovoří samy za sebe,
neboť doma poměrně jednoznačněě
porazili právě Rabitu i Dynamo Ka-zaň. Zaslouženě vedou průběžnouu
tabulku. Tím pádem v Polsku ne-máme co ztratit a můžeme tam hrátt
uvolněně s cílem zkusit dílčí pře-kvapení v podobě nějakého dalšího
o
získaného setu. Už tohle však budee
strašně těžké. Hlavní je nenechat see
zatlačit pod nějaký extrémní tlak a
neinkasovat výsledkový debakl, cožž
by byla určitě škoda. Cílem je zvládnout náročné střetnutí důstojně na co
nejvyšší možné úrovni.“

Vnímáte přesun do čtvrtfinále CEV Cupu jako velkou motivaci?
„Rozhodně ano, dostat se do závěrečné fáze druhého nejvyššího poháru je naším cílem. Zatím to vypadá slibně, ale nesmíme spoléhat
na příznivý vývoj ostatních skupin
a místo toho zkusit ještě sami něco
uhrát, abychom si tenhle postup
zajistili. Znamenalo by to pěkný
úspěch, pro jehož splnění uděláme

jak na Chemiku, tak doma s Kazaní maximum. A pokud bychom
se do CEV Cupu
upu dostali, tam
už by pak záleželo
eželo na losu.
Lze totiž narazit
zit na soupeře kvalitativněě srovnatelné
se spolufavority
ity Champions League, ale také na
mnohem hratelnější
telnější protiv-

níky. Tyhle myšlenky jsou však
zatím předčasné, nejprve musíme
využít dobré výchozí pozice.“

Dostat se do závěrečné fáze CEV Cupu
je naším cílem. Zatím to vypadá slibně,
ale nesmíme spoléhat na příznivý vývoj
ostatních skupin, ale sami něco uhrát...“
Asistent trenéra VK Agel Ľubomír PETRÁŠ
zdůraznil, kam míří touhy prostějovského celku

Foto: www.vkprostejov.cz

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. ledna 2015
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„TROCHU NOSTALGIE V SOBĚ CÍTÍM, UŽ SE BLÍŽÍ ZÁVĚR MOJÍ KARIÉRY...“
Úspěšný manažer Miroslav Černošek hodnotil uplynulý rok a vyzdvihuje zlomení olympijského monopolu

Prostějov - O přílišnou pozornost nestojí, při samotných
akcích se víceméně drží v zákulisí, rozhovory do televize či
rádií poskytuje jen výjimečně. Přesto se bez jeho vlivu současná sportovní scéna takřka vůbec neobejde. Je to on, kdo
je podepsán pod zásadními kroky v českém tenise, pořádá
nejvýznamnější akce v čele s atletickou Zlatou tretrou, napomáhá úspěchům na olympiádách a ovlivňuje dění nejen
ve svém rodném Prostějově, ale třeba také v Praze. Ba
co víc, stojí i u kroků takových hvězd, jakými jsou Jaromír
Jágr, Jakub Voráček, Mirka Knapková či Šárka Strachová.
Záměry a představy s ním konzultuje široká špička celého
veřejného života včetně politického odvětví. Díky němu spatřili tuzemští diváci na vlastní oči již několik desítek světových
star. Jméno Miroslav Černošek je dnes už prostě pojmem.
Při tradičním rozhovoru na přelomu starého a nového roku
se boss marketingových společností TK PLUS a Česká
sportovní zastavil nejen u svých oveček, které mu opět dělaly radost, ale také u nepřejících škarohlídů. Exkluzivně pro
Večerník otevřeně promluvil o přátelství s vicepremiérem
Andrejem Babišem, osobním vztahu s Jardou Jágrem, ale
i zvyšujícím se strachu podpořit z veřejných peněz takřka
jakoukoliv prospěšnou činnost. „Vzhledem k tomu, že mám
šestašedesát let, tak mi připadá trochu smutné, že už se
blíží trošinku závěr mojí kariéry...,“ říká ve druhé části (první díl Večerník zveřejnil v minulém vydání dne 12. ledna
– pozn.red) obsáhlého interview jeden z nejvlivnějších lidí
v českém sportovním marketingu Miroslav Černošek a přitom se šibalsky směje. Tento muž ještě zdaleka nekončí...
Petr Kozák

Když se společně podíváme
z okna své kanceláře na celý
areál, jenž je před námi rozprostřen,
co vás napadá?
„Vzhledem k tomu, že mám šestašedesát let, tak mi připadá trochu smutné, že
už se blíží trošinku závěr mojí kariéry...
Ne, že bych se cítil nějak psychicky či
fyzicky opotřebovaný, ale přece jen trochu nostalgie v sobě cítím. Přesto si myslím, že s ohledem na trenéry a hráčské
zastoupení, co je zde k dispozici, máme
hodně dobře našlápnuto do budoucnosti.
Tenisově to není jenom o Kvitové, Berdychovi, Šafářové, nově pak Veselém,
ale máme tady vysoce talentované Pavláska, Smitkovou a další. Extrémně se
nyní soustředíme právě na chlapeckou
část populace, neboť cítíme, že právě
tam máme rezervy, a to zejména vzhledem k Davisovu poháru, kde momentálně za Tomáše Berdycha nebo Radka
Štěpánka není dostatečně kvalitní náhradu. Oproti tomu v ženské polovině jsou
holky schopné hrát pospolu ještě dost let
a samotná základna je poměrně slušná.“
Podívejme se blíže na druhou
část vašeho byznysu, kterým
je zastupování hráčů. Jste pro sportovní hvězdy více manažerem zajišťující peníze a servis, nebo také psychologem někdy rozmazlených dětí?
„Téma rozmazlenost neznám.Ale téma,
že musíš jinak komunikovat s šestnáctiletým Berdychem, s dvacetiletým
Berdychem a s Berdychem, který byl
popáté na Masters, je naprosto logické.
Já mám například tu výhodu, že jsem
s Jardou Jágrem začínal již v roce 1995,
tedy v době ještě před Naganem, než

se stal megahvězdou. S Tomášem Berdychem pak v jeho jedenácti letech,
s Petrou Kvitovou v patnácti, s Luckou
Šafářovou v devíti. Řekl bych, že mám
tedy s nimi takový polootcovský vztah.
Ale mohu vám říct, že Jarda, přestože
je to megastar, tak do loňska mi pořád
vykal. Teprve když jsem s ním byl loni
v New Jersey, dali jsme si jednu štamprli a začali si tykat. (úsměv) Já zastávám názor, že dokud je sportovec
aktivní, tak já mu tykám a on mi vyká.
Ve dvaačtyřiceti letech jsem už Jardu
nechal, ať mi tyká, když to řeknu trochu
nadneseně. “
Jaké máte plány s Jágrem, až
se vrátí do Česka? Bude dělat
na Kladně kolem hokeje, nebo snad
vstoupí do politiky?
„Myslím, že Jarda bude velice zajímavá
figura, až se vrátí. (smích) O jeho perspektivě a možnostech se často bavíme.
Rád bych u toho v nějaké podobě byl,
protože není moc takových osobností, které kralují v zemích, jako je USA,
Kanada, ale i Rusko. Všude tam má
marketing úplně jinou kategorii. Jarda
je hravý kluk, přičemž to v sobě nemá
každý sportovec. Navíc má v sobě neskutečně obrovské ´češství´. Nemyslím
ale, že by šel do politiky. Tuto možnost
takřka vylučuji.“
Nehrozí mu klasický příběh,
že se po návratu spálí v nějakém podnikání nebo finančně vykrvácí podporou hokejovému Kladnu?
„A nebyl by první... Známe případy
Dominika Haška, který měl obchodní
projekty, nebo Jiřího Nováka, který se
snažil prodávat nějaké džíny. Jarda mi
tady v létě říkal, že žije tím, jak by chtěl
na Kladně dobudovat tréninkovou halu

pro mládež. Dnes jsou Jarda Jágr ještě
s Petrou Kvitovou jediní sportovci, kde
se mi opakovaně stává, že někdo aktivně
nabízí peníze na reklamu a sponzoring.
U všech ostatních musím peníze shánět.
U Petry je to dané dvojnásobným vítězstvím ve Wimbledonu, což je hrozně
silná značka.“
Přesto ve Wimbledonu poražená Kanaďanka Bouchardová díky marketingu vydělala více
peněz. Čím to je? Že Petra Kvitová
odmítá na rozdíl od řady tenistek hrát
mimo kurt roli sexypanenky, jak požadují sponzoři?
„Myslím, že Petra nikdy nechtěla a nebude hrát sexypanenku. Chce být úspěšná sportovkyně. Já ji proto tlačím jen do
akcí, kdy chci, aby vypadala zdravě a sebevědomě. Vím, že ona svou přirozenou
mentalitou není takový ten sexy typ, který si lehne na gauč, stáhne podprsenku
a dá si ruce na prsa. To určitě ne. Petra je
poměrně uzavřená do sebe, koncentruje
se na svou kariéru. Na turnajích po zápase či po tréninku okamžitě odejde na
hotel a čte si. Přitom má velký potenciál,
vždyť v celém tenisovém světě včetně
můžu je sedmou nejprodávanější značkou. Ale pozor - byznys okolo sportu
má nejkratší paměť. Po prvním vítězství
ve Wimbledonu v roce 2011 dostala
nabídku od firmy Rolex na čtyři sta tisíc dolarů, ale než to stačila podepsat,
tak prohrála v prvním kole dva turnaje
v Americe, a Rolex rázem ztratil zájem!
j nemilosrdná...“
Doba je
Když zůstaneme u tenisu,
proč nevyšel zájem získat Ivana Lendla jako nového trenéra pro
Tomáše Berdycha, na čem tato varianta vlastně zkrachovala?
„Ta otázka je nepřesně formulována.
S přihlédnutím k celkovému personálnímu řešení realizačního týmu Tomáše
a změnám na všech postech od fyzioterapeuta, kondičního trenéra či osobního kouče, vypadá totiž situace následovně. Vliv Ivana Lendla na změny

Neskrývá spokojenost. Miroslav Černošek má již po řadu let důležité slovo nejen ve sportu, ale i v odvětvích kultury,
byznysu, politiky a veřejného života obecně. Rok 2014 považuje za dobrý.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
„Myslím si, že drtivá většina čtenářů
Večerníku viděla Sportovce roku 2014
v České televizi, nebo se seznámili
s výsledky v médiích. V podstatě
všechna široce rozebírala výsledky
a hlavně to nejpodstatnější. Poprvé
v historii ankety Český, resp. Československý sportovec roku byl zlomen
monopol ´zlaté olympijské medaile´!
V minulosti totiž vždy ten, kdo vyhrál
letní či zimní olympiádu byl jasným
vítězem, případně se nositelé zlatých
medailí poprali o trofej mezi sebou.
Petra Kvitová ale dokázala nemožné.
Její famózní wimbledonské vítězství
v kombinaci s úžasným výkonem
a podílem na triumfu fedcupového
týmu udělalo své a já jsem tomu velice rád. Potvrdilo se to, co opakuji
vícekrát ročně ve svých přednáškách
o sportovním marketingu - globální
sporty a tenis mezi ně jasně patří, jsou

„Jarda, přestože je to megastar,
tak do loňska mi pořád vykal.
Teprve když jsem s ním byl loni
v New Jersey, dali jsme si jednu
štamprli a začali si spolu tykat...“
Promotér MIROSLAV ČERNOŠEK o tom,
jak učinil v případě Jágra osobní výjimku
je silný! Právě Danny Vallverdu byl
pravou rukou Ivana při jeho práci
s Andy Murraym. Velice si ho chválil
a oceňoval. A svým způsobem jej
prakticky importoval do týmu Tomáše. To je pro mne jasná vizitka vztahu
Tomáše a Ivana. Co přinese budoucnost,, uvidíme...“
Nelze se nezeptat, jak jste viděl vyhlášení ankety Sportovec roku za rok 2014, kde byl prostějovský tenis hodně vidět?

Nikdy jsem o naší cestě nepochyboval
MIROSLAV ČERNOŠEK vstoupil do prostějovského klubu
jako desetiletý kluk a tím to všechno začalo. A kdybychom
měli pokračovat v nadsázce, tak by měl Černošek říct - „Ano,
samozřejmě, myslel jsem si jako každý, že jednou třeba vyhraji
Wimbledon, snil jsem, že táta s mámou a taky děda, co mě vychovával, budou sedět v čestné lóži All England Clubu, vévoda
z Kentu mi předá pohár a já pak pěkně s hanáckým přízvukem
všem poděkuji za to, že mě dovedli na staré prostějovské kurty.
Maminka byla dokonalá obchodnice, té by se to líbilo, ta se
v téhle branži vyznala a určitě jsem po ní hodně zdědil.“

„Petra nikdy nebude hrát sexypanenku.
Chce být úspěšná sportovkyně. Vím,
že není ten typ, který si lehne na gauč,
stáhne podprsenku a dá si ruce na prsa...“
Úspěšný manažer k jedné ze svých hvězd,
tenistce Kvitové a jejím reklamním využití
Miroslav Černošek brzy poznal, že na tyhle sny jsou jiní.
Prostějovská tenisová statistika sice nabízí jeho jméno poprvé
v roce 1962, kdy vyhrál okresní přebor žáků, ve finále porazil
Ivana Jonáše, spolu pak získali titul ve čtyřhře na přeboru Jihomoravského kraje. Černošek se ještě probojoval do semifinále S klenotem. Mezi prvními gratulanty Petře Kvitové
dvouhry, ale dál se už o něm moc nepíše. Brzy věděl, že to k druhému wimbledonskému triumfu nemohl chybět
v tenise daleko nedotáhne. Jako krajský přeborník ve čtyřhře manželský pár Miroslav a Petra Černoškovi. Snímek
pak přijel na turnaj do Šumperka a nastoupil proti Pavlovi vznikl pár minutek po velkém finále roku 2014 přímo
Huťkovi. „Neměl jsem ani sebemenší šanci. Pavel se pak za v šatně londýnského chrámu. Foto: archív Večerníku
nějaký čas prosadil ve velkém tenise a já se začal více věnovat studiu. Určitě to bylo dobře.“ Sportu se ale vzdát nechtěl.
Jako mladší dorostenec házel diskem, byl členem týmu, který skončil druhý v Československu. Hrál lední hokej, více než
deset let chytal dorosteneckou ligu a mezi jeho spoluhráči byl i vícenásobný mistr světa Oldřich Machač. Kvůli hokeji
také odešel studovat techniku do Brna, ale nakonec skončil na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, obor
pedagogika, literatura, divadlo a film. A začala jeho cesta na vrchol sportovního marketingu...

těmi, co určují ráz i pravidla světových dění v této oblasti. A co mne
těší neméně? Výrazná reklama naší
práce! Ani největší škarohlídi nemohou upřít úžasnou reklamu Prostějova
a jjeho tenisového klubu.“
Mluvil jste o všeobecné spokojenosti s uplynulým
rokem 2014. Je však něco, co vás vyloženě zklamalo?
„Vysloveně zklamání, snad kromě chování části zastupitelů či některých rádoby politiků, v sobě nemám. Co se týká
sportovní stránky, tak přiznám, že určité
výsledky jsem očekával lepší. Například rychlejší vývoj Adama Pavláska
a jeho posunutí do daviscupového
týmu, v němž nás čeká generační obměna. Velmi mě pak mrzelo, že podruhé za sebou nám v rámci Zlaté tretry vypadl ze hry Usain Bolt, který z důvodu
zranění neběžel. Snad to tedy v tomto
roce napraví. (úsměv) Rozpačité pocity
jsem měl i z průběhu příprav koncertu
Josepha Calleji na prostějovském náměstí. Zprvu nevalný zájem, následně
neopodstatněné výpady některých lidí,
co se toužili zviditelnit před volbami
a dnes už o nich zase neslyšíme, mi
zpočátku braly dobrý dojem. Nakonec
však účast dvou a půl tisíce lidí v prudkém lijáku opětovně ukázala, že některé věci nemají logiku...“
Takže i ty až nedůstojné tahanice byly rázem zapomenuty?
„Prožili jsme si toho skutečně hodně...
Ale když člověk seděl v první řadě
a cítil tu skvělou atmosféru podpořenou
vynikajícími výkony obou tenorů, měl
jsem tak moc příjemný pocit, jako už
dlouho ne. Říkal jsem si, že je to opravdu jako v nějaké pohádce, kdy dobro
zvítězilo nad zlem. (úsměv) Idea myšlenky výjimečné akce nakonec porazila
všechny nepřejícné škarohlídy, kteří
mimo bezdůvodného kritizování nic
j
jiného
nedokázali.“
Příjemné pocity jste asi měl
i u divadelního festivalu
Aplaus, který opět třikrát zcela vyprodal Městské divadlo v Prostějově?

„V rámci těchto akcí je již problémem
vstupenky vůbec mít k distribuci, neboť zájem vysoce převyšuje poptávku
a většina je zadána dopředu. Myslím,
že i Aplaus 2014 se dramaturgicky podařil a samotná představení byla excelentní. Vyrovnali jsme se i se změnou
v programu, kdy z důvodu nemoci
Milana Kňažka muselo dojít k náhradě, která však byla důstojná. Nyní už
řadu týdnů pracujeme na podobě a zajištění letošního ročníku, který se opět
uskuteční na podzim tohoto roku.“
Když se ohlížíme za loňským rokem. Jaký byl vůbec váš nejsilnější sportovní zážitek
po emotivní stránce?
„Emoce jednoznačně ke sportu patří, mne nevyjímaje. Prožil jsem toho
ale tolik, že opravdu nemohu hovořit
o jednom sportovním zážitku.
(úsměv) Zkusím to takhle. Na prvním
místě to byla určitě Petra Kvitová
a její wimbledonská výhra, které
konkuruje finále Fed Cupu a její neskutečný zápas s Kerberovou. Nahoru, dolů, takový vítězný obrat - to
bývá málokdy k vidění. V paměti mi
zůstává úžasná Zlatá Tretra, sice bez
Bolta, ale se skvělou atmosférou.
A pak mám dva osobní zážitky - výhra mého oblíbeného Real Madridu
ve finále ligy mistrů v Lisabonu, která
se zrodila de facto až ve třiadevadesáté minutě zápasu! Byl jsem přítomen
osobně a bylo to stresující, skvělé. V
neposlední řadě bych přidal osobní
komnatu, kdy se můj vnuk Áďa hodně zlepšil v basketu, což moc prožívám...“
Pojďme do budoucnosti.
Co všechno vůbec na letopočet 2015 chystáte?
„Vzhledem k tomu, že poměrně
dlouho kráčíme cestou projekční
a promotérské agentury, vychytali
jsme snad už všechny rizikové faktory tak, že jdeme osvědčeným způsobem po stopách úspěšných projektů.
Stejně jako v minulých letech i letos
máme v plánu úspěšné akce včetně
Zlaté tretry, UniCredit Czech Open
a tenisového mistrovství světa družstev do čtrnácti let. To jsou opět tři
nejvýznamnější události, které se budeme snažit zvládnout co nejlépe, neboť nás prakticky živí a ve světě buď
proslavují, nebo zahanbují. (úsměv)
Jedinou výjimkou je, že nebudeme
opakovat otevřený koncert v Pros-

tějově, ale dohodli jsme se městem
Olomouc a tentokrát uspořádáme
akci na tamním Horní náměstí.“
Vrcholnou špičkou má být opět
Zlatá tretra ve Vítkovicích...
„Pro tento mítink je určitě impulsem
přidělení kontinentálního šampionátu
pro 2018, což je nejen investiční injekce, ale i přínos po sportovní stránce. Řada atletů se určitě bude chtít
přijet podívat, kde se akce koná, jde
o příležitost, která nám otevírá doposud nepoznané rozměry. Pozitivní bezesporu také je, že se bude poprvé závodit na již zcela zrekonstruovaném
stadionu. Co se týká obsazení, bude
záležet nejen na našich schopnostech,
ale i na kousku štěstí. Atletika je totiž
sport, který je provázen nesmírným
množstvím zranění, neboť vypětí organismu je extrémní. Z tohoto směru
byl například loňský ročník špatný.
Kromě již zmíněného Bolta chyběli
například také Špotáková či Maslák.
No, a jelikož tretru vnímám jako
optimální projekt v okamžiku, kdy
propojíte české megastars se zahraničními hvězdami a zejména v disciplínách, ve kterých je Česko má, byli
jsme tedy z tohoto pohledu logicky
trochu zklamaní. Ale předvedené výkony v minulém ročníku byly natolik
výborné, že jsme pozici nejlepšího
mítinku ve své kategorii opět obhájili
a máme tedy nadále před sebou jen tu
nejvýše
j ý nasazenou laťku.“
Víme také, že se budete podílet i na dvou mezinárodních událostech, které mají patřit k
vrcholům celého sportovního dění.
Můžete být konkrétnější?
„Ano, a dokonce to budou rovnou
tři akce. Budeme se spolupodílet
na marketingu mistrovství Evropy
v kopané do jedenadvaceti let, které se uskuteční v Praze, Olomouci
a Uherském Hradišti. Moje agentura
Česká sportovní dostala na starost
právě dvě moravská místa, kde se
odehraje jedna ze skupin. Z významu
UEFA i celého českého fotbalu jde
opravdu o mimořádně významnou
akci. Spolupodílíme se také na halovém mistrovství Evropy v Praze v atletice, což bude taktéž obří akce. No,
a v neposlední řadě stojíme ještě za
Světovým pohárem v beachvolejbalu
na pražské Štvanici. Práce nás tedy
čeká dost, ale na všechno se hrozně
moc těším.“

kdo je
miroslav černošek
Narodil se 27. dubna 1948. Je podruhé ženatý,
v roce 2013 si vzal někdejší profesionální tenistku
Petru Langrovou. Z předchozího svazku má dvě
dcery a čtyři vnoučata. Ukončil vysokoškolské
vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010 pak zakončil studium Ph.D. Podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem
v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem
společnosti Česká sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za
téměř čtrnáct let existence patří k lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími
českými hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného, Jakuba Voráčka, ale také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, či lyžařky Strachové a veslařky Knapkové. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český
olympijský výbor a jeho firma realizovala například basketbalové Final
Four a otevírací zápas NHL v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá
tretra v Ostravě. Společnost se stará také o oba tenisové reprezentační týmy
pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje historických triumfů.
M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj UniCredit Czech Open, kromě TK Agrofert je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také volejbalový oddíl VK Agel, marketingově
se podílí také na chodu fotbalového oddílu 1.SK Prostějov. Je také autorem
myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team. Dlouhodobě
přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc,
poslední roky na Fakultě sportovních studií v Brně.

