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MÁME ČTYŘICET VELKÝCH BAREVNÝCH STRAN!
chcete mít noviny nadále za patnáct korun a ve schránce? nalis

DNES NAVÍC ŠESTNÁCTI
STRÁNKOVÝ SPECIÁL
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s pohodou od 31.1.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
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MÍŇ JAK
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LAST MINUTE

NOČNÍ TRAGÉDIE
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Michal KADLEC

pro Večerník

DRŽOVICE V NOCI NA DNEŠEK DOŠLO K POLITOVÁNÍHODNÉ TRAGÉDII NA NEUDRŽOVANÉ SILNICI VE
SMĚRU Z DRŽOVIC NA OLŠANY U PROSTĚJOVA. MLADÁ
ŘIDIČKA OSOBNÍHO VOZIDLA NA NÁLEDÍ A VRSTVĚ SNĚHU
PŘI JÍZDĚ Z KOPCE NEDOKÁZALA AUTO UDRŽET NA
VOZOVCE, DOSTALA SMYK A V PROTISMĚRU NARAZILA
DO STROMU! PODLE INFORMACÍ VEČERNÍKU BOJUJE
V OLOMOUCKÉ NEMOCNICI O HOLÝ ŽIVOT!

Náraz auta do stromu byl velmi silný, mladou řidičku lékaři odvezli s velmi těžkými zraněními do olomoucké nemocnice. Policie začala tragédii okamžitě vyšetřovat.
Foto: Michal Kadlec

Chcete pomoci od dluhů?

Jsem člověk pomáhající lidem, kteří chtějí žít bez dluhů

15011910001

15012210024

Na Vaši návštěvu se těší:
BEZPLATNÉ KONZULTACE
kdykoliv po-pá:9.00-16.00
Tomáš Novák Dr.H.C., 775 220 192– insolvence, likvidace, právní poradenství,
Ing. Libuše Hýblová – insolvence, likvidace – tel.: 727 939 871, Ing. Petra Tichá – insolvence – tel.: - 608 102 022

15012210024

Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot.
Při splnění zákonem daných podmínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy.
Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn.
Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na Vás vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.
t Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
t Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

150122010016
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●● Zpověď muže, který byl posledním šéfem OP Prostějov

Večerník obdržel zprávu o závažné dopravní nehodě včera krátce před dvaadvacátou hodinou. „Pomocí hydraulických nástrojů jsme mladou dívku ve
věku přibližně dvaceti let vyprošťovali
z havarovaného vozidla. Bylo to těžké,
auto je hodně zdemolované, muselo
jít o velmi silný náraz. Dívka utrpěla
velmi vážná zranění a je v péči lékařů,“
informoval Večerník přímo na místě
bouračky jeden ze zasahujících prostějovských hasičů.
Ještě pár minut před uzávěrkou tohoto jednání se podařilo zjistit, že velmi
mladá řidička byla převezena lékaři
prostějovské záchranky na urgentní
příjem chirurgické ambulance Fakultní nemocnice v Olomouci.

2
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
R. Fiala skonèil!
Praha, Prostějov (mik) - Poslanec z
Prostějova Radim Fiala byl minulé
úterý 20. ledna odvolán z postu šéfa
poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie. Důvodem pro odvolání Fialy bylo jeho jednání za zády
poslanců a uzavírání dohod, o nichž
nikdo z kolegů údajně nevěděl, či příklon ke sloučení se Stranou práv občanů. Fiala byl předsedou poslaneckého
klubu Úsvit od listopadu 2013. Předtím byl čtrnáct let členem ODS, v říjnu
2012 z ODS vystoupil.!
Faltýnek do boje
Praha, Prostějov (pk) - Hnutí ANO
2011 bude na přelomu února a března
vybírat nové vedení. Zatímco jediným
aspirantem na post předsedy je Andrej
Babiš, o post jeho prvního zástupce se
zřejmě strhne boj. Regionálním želízkem je prostějovský zastupitel Jaroslav
Faltýnek, kterého již nominoval jakl
sněm Olomouckého, tak i Pardubického kraje. Pražská organizace vysolá na
zteč primátorku hlavního města Radmilu Kleslovou, Liberecký kraj pak
rozhodl o nominaci Martina Komárka.
A to slibuje zajímavou řež...
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JAK PĚT TRAKTORŮ TÁHLO VLEČKU
VELIKOU, PŘEVELIKOU...

CO NÁS POTĚŠILO...

VEÈERNÍKU

Volno až do Žešova. Církevní hodnostáři se po roce vyjednávání umoudřili a
rozhodli se prodat městu pozemky nutné pro výstavbu cyklostezky do Žešova
za navrženou cenu tří set korun za metr
čtvereční. Původně chtěli pětistovku.
Magistrát tak může začít stavět už letos.

Martin Zaoral
PONIKEV, LADÍN. Pohádku o tom, kterak babička, dědeček, tatínek, maminka, pes, kočka ba i
myš společně vytahovali obrovskou řepu, připomíná událost, k níž došlo první lednové pondělí
mezi obcemi Ponikev a Ladín na Konicku.
V silné sněhové vánici zde do příkopu zapadl
traktor, který převážel vlečku plnou hnoje. Na
jeho vyproštění muselo dorazit hned kvarteto
dalších strojů. Teprve, když spojily své síly, tak
bylo možné naloženou vlečku vytáhnout. I tak
měl málokde vídaný vláček co dělat a byl téměř
div, že některý z dalších strojů neskončil mimo silnici. Video zachycující kuriózní záchrannou akci
natočil a na internet umístil kamenosochař Pavel
Surma, který je známý ze svého působení v Lešanech a nyní žije v Ludmírově na Konicku.

CO NÁS UDIVILO...
Žaloba na úřad! Toto snad už není
možné, že ani státní úředníci nedodržují
nařízení soudu. Společnost Sport Trend
uplatnila na katastrálním úřadu zástavní
právo na pozemky, které má vracet společně s pokutou městu, a to i přes soudní
zákaz. Magistrát teď chystá žalobu i na
samotný úřad...
Hned pětice traktorů předvedla vzornou spolupráci.

Foto: Pavel Surma

Agentura KONŠELÉ SI SCHVÁLILI
DVOJNÍKY!

Agentura Hóser vždy
d a za každých
k ždý h
okolností ví zaručeně všechno jako první! A tak ani v rámci dnes startujícího
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“
nebudou na stránkách obměněného a
věříme, že i zase o kousek oblíbenějšího
Večerníku, chybět exkluzivní zprávy,
které najdete zaručeně jen tady a u nás...
Tentokrát jsme se domákli tajného a
jednomyslného rozhodnutí jedenácti
prostějovských konšelů, kteří si schválili vlastní dvojníky! „Vedlo nás k tomu
bezpečnostní riziko, kterému každý z
nás čelíme den co den,“ svěřil se Agentuře
Hóser Miroslav Nakaseseděl. „Vezměte si například kolegyni a moji první
náměstkyni Rašínovou. Ta ve středu

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• PONDĚLÍ
Ě Í ••
Za železo do želez. V pondělí strážníci načapali trojici zlodějů. Jeden z nich odřezával kovové opěradlo lavice v areálu bývalého fotbalového stadionu. Vzhledem
k dlouhodobému stavu tohoto bývalého sportovního svatostánku a hyperaktivitě
nejrůznějších sběračů kovů je zázrak, že tu kovové lavičky vydržely tak dlouho...

rubriky
Večerníku

podnikla inspekční cestu po sociálních
ubytovnách. Nejenom že se stala terčem
nadávek ze strany nepřizpůsobivých občanů, ale pak navíc upadla ze schodů a
od té doby chodí o berlích. Kdyby měla
dvojnici, zůstala by pro radniční potřeby
zdravá,“ vysvětlil primátor.
Podobně jsou na tom i ostatní radní. „Já
už jsem o dvojníkovi přemýšlel dávno
a dokonce už jednoho mám. Je mi podobný jako vejce vejci. Budu ho posílat
na všechny rizikové akce, například na
hokej, kde na mě pravidelně fanoušci lijí
pivo,“ přitakal Jiří Nikamnepospíchal.
Hodně velkou radost z nového rozhodnutí má také uvolněný radní Jarouš
Brambora. „Konečně to bude oficiální.
Víte, dvojníka už používám několik let,
on bydlí ve Skalce a já v Prostějově. Tím,

koho otravní novináři nachytali bydlet
v mém rodinném baráčku, byla právě
moje vlastní imitace! Kdepak já bych
bydlel v takové díře, když strana zakoupila vilu v Prostějově,“ nechal se před
Agenturou Hóser slyšet Brambora.
Otázkou ale je, kde se budou hledat
dvojníci pro ostatní konšely a hlavně,
kdo jejich služby bude platit. Jak totiž
vyšlo najevo, imitátoři se stejným obličejem a postavou budou muset podstupovat všechna rizika za originály, což
určitě nebudou dělat zadarmo. „Práce
dvojníků bude určitě hodně náročná.
Budou muset trpět facky, polití různými
tekutinami, sprosté nadávky a podobné
hanebnosti. Navíc musí podstoupit výcvik a hlavně se naučit rychle utíkat. To
všechno bude stát spoustu peněz. My

ale potřebujeme někoho, kdo by nás při
určitých akcích nahradil. Počítám s vyčleněním prostředků z rozpočtu města
ve výši jedenácti milionů korun, prostě
milion na každého dvojníka ročně,“ uvedl primátor Miroslav Nakaseseděl. On
sám má prý vlastní kopii již vyhlédnutou. „Sám se mi nabídl známý herec Jiří
Krampol, který teď nemá zrovna do čeho
píchnout. Musí samozřejmě projít několika plastickými operacemi, ale já myslím, že lékaři prostějovské nemocnice si
s tím poradí,“ dodal první muž radnice.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME...

180

To je pálka! Přesně tolik milionů korun
je nyní v městské pokladně navíc. Jak se
Večerník právě minulý týden exkluzivně dozvěděl, tímto přebytkem skončil
rozpočet města za loňský rok. Jak je
to možné v dnešní celosvětové finanční
mizérii?
To se dozvíte z úst primátora Prostějova na straně 15 dnešního vydání!

ZAUJAL NÁS...
RUDOLF HRUŠÍNSKÝ

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

SCÉNA TÝDNE
Zasedací místnost, ve které se v lavicích krčí hrstka politiků.
V popředí stojí Tomio Okamura a posmutnělý Radim Fiala.

•• ÚTERÝ ••

Beznadějně vyprodaný sál Městského divadla v Prostějově aplaudoval
ve čtvrtek hercům pražského Divadla Bez zábradlí na čele s legendárním „Peškem“ ze seriálu Ulice. Hra
plná žárlivých scén s názvem Kdes to
byl(a) v noci měla obrovský úspěch.
Exkluzivní rozhovor s Rudolfem Hrušínským si přečtete v příštím čísle Večerníku!

ZASLECHLI JSME...

„Davidky porazily Goliášky!“ Do Polska odjížděly prostějovské volejbalistky v roli
outsidera. Přesto na půdě silného Chemiku Police dokázaly v úterý zvítězit 3:2 na
sety. Jejich nečekaný triumf připomíná dávné vítězství Davida na Goliášem. Je příznačné, že jeho ženská obdoba nebyla v lidské historii před emancipací zaznamenána.

„JE MI LÍTO,
ŽE SE MĚ LIDI
TOLIK ŠTÍTÍ!“

•• STŘEDA ••
Příklady táhnou. Na Soukromé střední podnikatelské škole obchodu a služeb v
Rejskově ulici se konal Den otevřených dveří. Při podobných příležitostech by si studenti více než učebních osnov měli všímat osobností, které na škole působí. Právě ty
je svým příkladem v pozitivním i negativním smyslu mohou ovlivnit na celý život.

Nejsledovanější prostějovský
bezdomovec Zdeněk Herák
ví, že trpí svrabem, léčit se
ale nechce, raději zmrzne…

•• ČTVRTEK ••
Věrnost zaručí jen nedostatek příležitostí. Ve čtvrtek dorazilo do Prostějova
pražské Divadlo Bez zábradlí se skvělou komedií Kdes to byl(a) v noci. Při cestě z divadla mohly manželské páry přemýšlet, jak to s nimi vlastně je. Není totiž
vyloučeno, že žádoucí ženy zůstávají svým mužům věrné jen tehdy, pokud chtějí
pořádně naštvat své ctitele. O mužích nemá ani cenu mluvit...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

•• PÁTEK ••
Nezapomeneme? Prostějovský primátor v pátek na radnici slavnostně odhalil
pamětní desku se jmény čtyřiadvaceti sportovců, kteří se zasloužili o zviditelnění
města. Možná by se měla vytvořit i jiná deska se jmény lidí, kteří záměrně a dlouhodobě škodili jiným jen proto, aby z toho měli vlastní prospěch. Zapomínat by se
nemělo nejen na to dobré, ale ani na to špatné.

0/-3 °C
Zora

Úterý

-1/-4 °C
Ingrid

Støeda

-1/-4 °C
Otýlie

Kosíř v hlavní roli. Dvě zcela odlišné akce se konaly v sobotu. Co spojovalo turistický pochod z Čelechovic do Čelechovic s originálním plesem v Kostelci na
Hané? Přece Kosíř! Zatímco v prvním případě se jednalo o cíl putování, v tom druhém o jméno pořádajícího folklórního souboru. Kdybychom ten náš Mont Blanc
neměli, museli bychom si ho vybagrovat!

Ètvrtek

-1/-3 °C
Zdislava

Pátek

-1/-5 °C
Robin

•• NEDĚLE ••

Sobota

-2/-3 °C
Marika

Nedìle

-1/-3 °C
Hynek

•• SOBOTA ••

Modrá je dobrá. „Modrá je planeta, kde můžeme žít. Modrá je voda, kterou musíme pít. Modrá je obloha, když odejde mrak. Modrá je dobrá, už je to tak.“ Právě
tato písnička mohla být hymnou Dětského šmoulího karnevalu, který se v neděli
konal v sokolovně v Němčicích nad Hanou.

MILUJEM
E
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STRÁŽNÍCI NAŠLI ZAPOMENUTOU
Osamělá šestašedesátiletá
paní H. ležela v bytě
možná i několik týdnů....
EXKLUZIVNĚ
pro Večerník

Martin ZAORAL

MRTVOLU!

PROSTĚJOV Hrůzný pohled se naskytl prostějovským strážníkům v noci ze středy čtrnáctého na čtvrtek patnáctého ledna. Poté, co otevřeli zamčené dveře jednoho ze sociálních bytů
v ulici Jana Zrzavého v Prostějově, objevili za nimi mrtvolu ženy
v pokročilém stádiu rozkladu. Dle očitých svědků byl celý byt
zaskládaný odpadky a panoval v něm nesnesitelný zápach...
K politováníhodné události došlo při
kontrole Domovní správa. Bez ní by
v anonymním prostředí nechvalně
známého paneláku na zmizení ženy
asi jen tak nikdo nepřišel. „Mohu
potvrdit, že naše hlídka společně
s paní Hájkovou objevila v jednom
z bytů panelového domu v ulici Jana
Zrzavého tělo mrtvé ženy. Strážníci
okamžitě informovali Policii ČR a do
příjezdu policistů zajistili místo ná-

lezu,“ uvedl pro Večerník Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově.
Policisté v tuto chvíli případ šetří. To,
zda žena zemřela přirozenou smrtí, či
ji na onen svět někdo pomohl, v tuto
chvíli není zcela jasné. „K přesnému
určení příčiny úmrtí byla nařízena
zdravotní pitva,“ reagovala na dotaz
Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

V jednom z bytů v nechvalně známém paneláku ulice Jana Zrzavého spáchal před půl rokem dle místních sebevraždu muž. Před pár dny pak zemřela jeho sousedka, přičemž příčina jejího úmrtí zatím není známá.
2x foto: Martin Zaoral a 123rf.com
Nález těla dal zabrat nejen policistům, ale i záchranářům, kteří jsou
zvyklí na ledacos. „Po příjezdu na
místo nedokázal náš lékař z důvodu
značného stádia rozkladu těla určit
příčinu úmrtí starší ženy. Tělo bylo
v takovém stavu, že nezbylo než

nařídit zdravotní pitvu. Pokud patolog zjistí něco podezřelého, může se
úkon změnit v pitvu soudní,“ potvrdil
otřesnost případu Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Jak dlouho mohla mrtvá paní
v bytě ležet? Tak to se v tuto chvíli

nedá přesně určit. V paneláku se
sociálními byty mezi lidmi panuje
velká anonymita. „S paní H. jsem
sice bydlela na stejném patře, ale
vůbec jsem ji neznala. Viděla jsem
se s ní snad pouze jednou v životě,“
řekla nám jedna z nájemnic. Ani

u druhé osoby Večerník o mnoho
více štěstí neměl. „Naposledy jsem
ženu zahlédla někdy v prosinci loňského roku. Víc vám říct nemohu,“
utrousila další z obyvatelek „prokletého domu“ v prostějovské ulici Jana
Zrzavého.

„MÁM SVRAB, BOLÍ TO!“ CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte stranu 28

Na pomoc ale Zdeněk Herák kašle...

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Máme ho, mluvili jsme
s ním! Před čtrnácti dny Večerník přinesl
reportáž o bezdomovci, ze kterého mají
všichni strach a štítí se ho. Zdeněk Herák
je totiž podle všeho nakažen infekčním
svrabem. Zakázán má vstup do supermarketu Albert, nechtějí ho ani v obchůdcích na hlavním nádraží. Ale proč se
nejde léčit? Nebo proč jej policie nevezme za límec a neodveze do nemocnice?
Večerník to ví! Problém
je totiž jak v tvrdohlavém odmítání jakékoliv
Více nah
pomoci ze strany věčně
stranác
opilého či zfetovaného
15
bezdomovce, ale také
v děravých zákonech...

Večerníku se ozvala žena oloupeného penzisty:

„Na tom nádraží mi cikáni
okradli manžela o důchod!“

Zdeněk Herák přiznal, že má závažnou infekční chorobu. Léčení či pomoc azyláku tvrdohlavě odmítá. Svrab nemá pouze na rukou, stěžuje si na krvácející
vyrážky na zádech i nohách.
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV OPUSTIL

Zlatá

JAN ROUBAL brána
musí

PROSTĚJOV V minulém vydání
vás Večerník informoval o krádeži
na prostějovském nádraží, ke
které došlo ve čtvrtek 15. ledna.
Jak jsme uvedli, policii v případu
zásadně chyběl poškozený. Ten se
nakonec našel, jeho žena dokonce
přišla do redakce Večerníku popsat okolnosti případu. Zde je její
exkluzivní vyjádření...
„Manžel si vyzvedával na poště
u hlavního nádraží důchod.

DOPLATIT

Přímo v místnosti seděla skupinka
cikánů, kteří tu zřejmě byli pro
sociální dávky. Můj muž, který
špatně chodí i slyší, si absolutně
ničeho nevšiml. Z nádraží odjel
autobusem do Klubu důchodců na
Svatoplukově ulici. Teprve tam asi
po půl hodině zjistil, že přišel o celou penzi,“ vypověděla žena, jejíž
identitu má Večerník k dispozici.
Částka, o kterou zloději muže
okradli, nečinila původně pro-

slýchaných sto dvacet tisíc korun, ale byla řádově o dost nižší.
„Vzali mu dvanáct tisíc korun.
Prý to měla udělat nějaká cikánka
z Domamyslic. Doufám, že všichni
svědci celou událost na policii
popíší po pravdě. Třeba se i díky
nim těch ukradených peněz ještě
dočkáme,“ neztrácí naději starší
paní.
Večerník bude případ nadále sledovat. (mls)

KURIOZITA

Foto: archiv Večerníku
Oblíbený pedagog Jan Roubal na druhých oceňoval originální vidění světa. I proto měl vždy blízko k mladým lidem a stal se inspirací hned pro několik generací svých studentů. Minulé úterý však ve věku sedmašedesáti
let z tohoto (nejen) prostějovského
čtěte na straně 25 ➢
světa odešel...

PROSTĚJOV Tak to je vám ale
„kauza“ století! Magistrát je nucen
zrušit prodej pozemků okolo bývalého Prioru, který za účelem zachování
parkovacích ploch zakoupilo vedení
nového obchodního centra Zlatá brána.
A to prosím kvůli chybnému měření
a „čtverečku“ o rozměrech desetkrát
deset centimetrů! Zlatá brána nyní musí
doplatit sumu šestapadesáti korun...
Na kuriózní chybu upozornil závěr nově
zpracovaného geometrického plánu. „Je
to tak, na základě podrobného zaměření
byl až po prodeji předmětných pozemků
zjištěn rozdíl v jejich výměře o velikosti
0,01 metru čtverečních. Pro představu,

jedná se o plochu o velikosti desetkrát
deset centimetrů. Celý proces prodeje
tak musí proběhnout znovu,“ pokrčil
rameny Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. „Podmínky prodeje ale zůstávají stejné. Město
však namísto původně stanovené ceny
133 733 korun obdrží od kupujícího po
přesném zaměření pozemků 133 789
korun. To je rozdíl v ceně ve výši šestapadesáti korun,“ dodal s úsměvem Pospíšil.
Prostějovští konšelé automaticky předpokládají, že do nově vyhlášeného
záměru prodeje se opět přihlásí Zlatá
brána, bude vybrána a doplatí tak pouze zmíněných pár korun. Sranda by ale
byla, kdyby o pozemky projevil zájem
někdo jiný... (mik)
Další zpravodajství ze života města
čtěte na stranách 14 a 15.

15012310026

ŠESTAPADESÁT KORUN!
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

„NA PUJMANCE“ TO VŘE! Vanesska si prošla
NÁJEMNÍCI SEPSALI PETICI Titul bojovnice roku 2014 si zaslouží!
Problémy se zde táhnou roky, Domovní správa se vše snaží řešit
původní zpravodajství z Prostějova
j
pro Večerník
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Problémy v městském
domě Pujmanovy ulici 10 se táhnou dlouho. Informace o mejdanech na chodbách,
křiku, alkoholu a sprostých nadávkách
se na stránkách Večerníku objevily už
před šesti lety. Situace se zde zlepšila jen
přechodně, nyní desítky nespokojených
nájemníků podepsaly petici, ve které upozorňují na neutěšený stav.
„Dochází k rušení obyvatel nepřiměřeným hlukem, krádežemi a urážkami.
V domě bydlí lidé, kteří tu nemají pobyt a využívají přitom služeb placených obyvateli domu,“
píše se mimo jiné v textu petice směřované na
Domovní správu Prostějov. Zatím ji podepsalo
přes čtyřicet lidí.
Nájemníci domu stojícího kousek od bývalého areálu Oděvního podniku vidí problém
zejména v tom, že na nedaleké ubytovně byly
po celé řadě excesů zakázány po Novém roce
návštěvy. „Všichni násilníci a křiklouni se teď
valí k nám,“ shodují se. Podle nich přitom byl
v domě ještě před několika lety relativní klid,
nyní se však situace výrazně zhoršila. Vše vyvrcholilo přímo na Štědrý den loňského roku.
„Mezi zdejšími cikány se strhla šílená hádka,

Obyvatele domu v blízkosti areálu zkrachovalého Oděvního podniku trápí zejména bouřlivé návštěvy lidí, kteří zde
nájem neplatí...
Foto: Martin Zaoral
která vyvrcholila rvačkou. Krev byla na chodbách, ve výtahu i před domem. Zasahovala zde
snad čtyři policejní auta,“ popisují svorně.
V souvislosti s násilnostmi se mezi nájemníky skloňuje zejména jedno jméno. „Ti, co
na Štědrý den dělali problémy, jsou už pryč.
Týká se to i obou mých synů, z nichž jeden
byl celostátně hledaný. V tuto chvíli už mě nezajímají,“ svěřil se Večerníku na první pohled
nekonfliktně působící Ernest Gábor, který
byl při naší návštěvě v bytě pouze se svojí
družkou.
Přitom v té době se po domě pohybovaly
cikánské ženy, které na adrese nepochybně

nebydlí. Z jejich vyjadřování i chování by
přitom odborníci na etiketu radost neměli.
„Ke komu šly? Tak to nevím. V tomhle domě
ale bydlí feťáci, kteří jiným feťákům nechávají
klíče. Měly by se tu do vchodu nainstalovat
kamery, aby se něco podobného zarazilo,“
navrhuje sám Gábor.
V domě „na Pujmance“ bydlí převážně
sociálně slabí, kteří si obvykle nemohou
dovolit přestěhovat se „za lepším“. I proto zde pravidelné kontroly provádí Domovní správa, jejichž pracovníci se snaží
situaci se snaží řešit. „Víme, že problém
s pohybem těchto osob po domě je, ale prostě
nemůžeme nikomu zabránit, aby někoho jiného navštívil. Nesmí však zůstávat přes noc.
Jakmile pak někdo opakovaně poruší stanovená pravidla, tak mu neprodloužíme nájemní smlouvu. To se zrovna tento týden stalo u
jedné nájemnice domu v Pujmanově ulici,
která načerno odebírala elektřinu. Koncem
roku tu pak byly vyklizeny jiné dva byty,“ prozradila nám Marie Hájková, vedoucí odboru
kanceláře jednatele Domovní správy.
Situace nájemníků nejen „na Pujmance“ ale
stejně tak v městských bytech takzvaného
„Parlamanetu“ na Šárce či v ulici Jana Zrzavého má dlouhodobě k ideálnímu stavu daleko.
„Snažíme se i v těchto náročných podmínkách dělat co můžeme a co nám zákon dovolí.
Je to ale opravdu složité a s lesčíms ani bohužel
pohnout nejde...,“ posteskla si Hájková.

PROSTĚJOV Připomeňme si co se
stalo. Prosté chvíle bezmoci si počátkem loňského roku prožila maminka
osmileté holčičky z Prostějova. Malou
Vanessku v pondělí 6. ledna 2014 přepadly ve škole palčivé bolesti hlavy,
později dokonce začala ztrácet zrak.
Dětská doktorka ji okamžitě odeslala
do prostějovské nemocnice. Tam se ale
dle maminky vše zadrhlo...
Zásadní neurologické vyšetření proběhlo až po osmi hodinách od hospitalizace.
Maminka následně dítě převezla do Olomouce. „Ve fakultní nemocnici zjistili, že
dcera během krátké doby prodělala třicet
epileptických záchvatů. Pokud by vyšetření
proběhlo rychleji, mohla jich být částečně
ušetřena. Kdyby krvácela do mozku, vůbec
by se na to nepřišlo a ona mohla umřít,“
tvrdila před dvanácti měsíci Kateřina Reiterová, jejíž případ vyvolal na Facebooku
obrovskou lavinu reakcí. Prostějovská
nemocnice chápe matčinu obavu o život
své dcery. Jakékoliv pochybení však odmítá. „Vše probíhalo neprodleně a ve shodě
s časovým průběhem vyšetření,“ oponovala tehdy za prostějovskou nemocnici
Radka Baková, tisková mluvčí společnosti
Agel.
V době, kdy vyšel článek, rodiče malé
Vanessky ještě netušili, čím vším si jejich dcera bude muset projít. „Celé to nabralo naprosto šílený spád. Časté záchvaty
přicházely zcela nečekaně a trvaly třeba

Obyvatele domu v blízkosti areálu zkrachovalého Oděvního podniku trápí zejména
bouřlivé návštěvy lidí, kteří zde nájem neplatí...
Foto: Martin Zaoral
i šest či osm hodin. Vanesska během nich snowboardu. Doktorka jí dokonce povovůbec neviděla. Celou dobu jsme dojížděli lila i dětský box. Asi za měsíc ji čeká první
k paní neuroložce Neklanové do Olomou- exhibiční zápas,“ dodala již s malým úsměce, která nás nakonec poslala do pražského vem maminka.
Motola,“ prozradila nám v lednu 2015 Ka- Čeho se její dcera musela vzdát, to byl
teřina Reiterová. Přestože Vanesska během tanec. „Ač už nemohla vystoupit, tak
záchvatů prožívala nesnesitelné bolesti na zájezd do Zlína jela i s tanečníky ze
hlavy a hrozilo trvalé poškození mozku, školy Pirouette. Bezprostředně po vyvše se nakonec v dobré obrátilo. „V Motole stoupeních její taneční skupiny pak byla
jí upravili dávkování léků a jako zázrakem vyhlášena ´Bojovnicí roku´. Když jsme
máme od března klid. Víme, že nic není vy- se ohlédli zpět, bylo to pro nás celé velihráno, ale za tento stav jsme velice vděčni. ce dojemné,“ neskrývala dojetí Kateřina
Vanesska je schopna jezdit na lyžích či na Reiterová.
(mls)

Napsáno Kuriózní odhalení: BOMBA Z BUDĚJOVIC!
pred
ˇ

31. 1. 2005

Na tiskové konferenci Policie ČR
v Prostějově informoval její ředitel
Zdeněk Riedinger také o velice
kuriózním odhalení pachatele, který
vloni v létě zavolal na tísňovou linku
158 a nahlásil bombu v zákaznickém
centru České spořitelny v Prostějově.
Zásahové jednotky však k místu
vyjely úplně zbytečně...
Nahlášení bomby zalarmovalo okamžitě
všechny složky integrovaného systému.
„Anonym oznámil, že do několika minut
bomba ve spořitelně vybuchne. Asi tři
minuty po tomto oznámení už hasiči
a policisté začali evakuovat pracovníky
zákaznického centra České spořitelny.
Pyrotechnici ale vzápětí nenašli žádný
výbušný nástražný systém, evakuace byla
odvolána a pracovníci se mohli vrátit na
své pracoviště,“ ohlédl se za událostí
začátku léta 2004 Zdeněk Riedinger.

Kupodivu, pátrání po pachateli trvalo
skutečně jen pár minut! „Šetřením bylo
zjištěno, že pachatel volal z budky v blízkosti spořitelny v Českých Budějovicích.
Okamžitě jsme informovali své jihočeské
kolegy, kteří muže středního věku ještě

u telefonního automatu dopadli. Při
jeho výslechu vyšlo najevo, že zadržený
muž vyhrožoval bombou umístěnou
v českobudějovické spořitelně, ale vinou
technické závady se omylem přepojil
na linku 158 do Prostějova. Takže za-

www.

tímco v Prostějově probíhala veškerá
bezpečnostní opatření, pachatel stál před
spořitelnou v Českých Budějovicích
a chtěl vidět příjezd záchranářů. Místo
toho se dočkal bleskového zatčení,“ konstatoval Riedinger.

vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Deset let se zdá dlouhá doba, ale v žádném případě tento případ nelze považovat za historický s tím, že už se nikdy
v Prostějově neopakoval. Naopak, podobných šílenců či slabomyslných idiotů se v průběhu dalších let vždycky několik
našlo. Všichni do jednoho spoléhají na to, že svoji úchylku někomu vyhrožovat a kochat se tím, jak se záchranáři a policisté potí, a jak postižení evakuací se strachují o život, ukojí bez toho, aby se na ně přišlo! Ale ouha, policie má dnes už
tak vyspělou techniku, že je otázkou několika málo minut vypátrat, odkud a z jakého telefonu poplašná zpráva přišla.
Na druhé straně se však i v Prostějově stáváme svědky toho, že pokud se takový případ nahlášení bomby vyskytne, berou
ho skoro všichni s lehkým úsměvem na tváři. Včetně policistů a záchranářů. Však co, stejně jde zase o planý poplach!
Jenomže pozor, jednou to možná někdo vezme skutečně vážně a někde to bouchne! Nebo jen taky zbytečně plašíme jako
ti, co anonymním nahlášením bomby riskují šest let kriminálu?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

15012310025

Žižkovo náměstí

Bývalo tu kino Jas. Žižkovo náměstí je součástí bezprostředního historického
centra města. Od roku 1881 bylo zváno Horní nám. (Ober-Ring), od roku 1893
Žerotínovo nám. (v letech 1940 až 1945 Zierotin-Platz). Současné pojmenování platí od července 1945 podle husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Stejně jako na sousedním hlavním náměstí zde v přízemních prostorech
měšťanských domů již v minulosti sídlily různé obchody a živnosti. Rohový
dům s náměstím T. G. Masaryka se nazýval podle domovního znamení U sv.
Rocha. V domě číslo 7 byla na začátku minulého století restaurace, kavárna
a divadelní sál, v letech 1922 až 1991 zde fungovalo kino JAS. Na rohu s Komenského třídou je východní fronta náměstí ukončena domem, kde dříve sídlila
proslulá Habustova kavárna.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15012310028

15012310023

Příště: Hlaváčkovo náměstí
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krimi

VYHROŽOVAL PREMIÉROVI!

Podezřelé zásilky mířily z Prostějovaa
PŘEDSEDOVI VLÁDY SOBOTKOVI!
OV
VI!
PROSTĚJOV Důchodce
z Prostějova ohrožoval
premiéra České republiky! Ptáte se jak? To policie
zatím tají. Když Večerník
v minulém čísle informoval
o dopadení muže, který
z pošty u hlavního nádraží
v Prostějově rozesílal podezřelé zásilky, nebylo v tu
chvíli jasné, kdo a hlavně
komu je posílal. Teď už to ví!

Michal Kadlec

Z Prostějova do Prahy mířilo několik podezřelých obálek, které
byly s největší pravděpdoobností premiérovi Sobotkovi. Jejich obsah ale zůstává utajený.
Koláž Večerníku

Podle zdroje Večerníku, kterému rozhodně lze věřit, se už začátkem ledna rozběhla masivní pátrací akce, na které se podílela
olomoucká krajská kriminálka ve spolupráci s prostějovskými
policisty. „Pan premiér Sobotka dostal několik obálek či balíčků
s podezřelým obsahem. Podle razítka pošty bylo zjištěno, že podány byly v Prostějově,“ potvrdil zdroj Večerníku, který si přeje
zůstat v anonymitě.

hodin

168

s městskou policií

Tloukl do popelnice
Minulou středu 21. ledna před půlnocí
byl zjištěn v centru města mladý muž,
který hlasitě vykřikoval a tloukl do popelnice. Této činnosti zanechal až po
opakované výzvě strážníků. Jelikož nebyl schopen prokázat svoji totožnost,
následovalo jeho předvedení na služebnu Policie ČR. Poté byla pětadvacetiletému muži udělena na místě bloková
pokuta.

Tuto verzi ostatně nepřímo potvrdil
i mluvčí české vlády. „Já bych celý případ
v tuto chvíli nekomentoval, ani pan
premiér se k tomu nehodlá vyjadřovat.
Vše je zatím v šetření policie,“ uvedl pro
Večerník Martin Ayrer, tiskový mluvčí
Úřadu vlády České republiky.

Více na
straně
15

Prostřednictvím městské kamery byl
ve středu 21. ledna večer na Žižkově
náměstí zjištěn ležící muž na chodníku. Strážníkům se ho podařilo probrat.
Měl drobné oděrky na obličeji po pádu,
ale ošetření nepožadoval. K druhému
podnapilému muži vyjížděli strážníci na
základě sdělení obsluhy baru. Host totiž
usnul a servírka nebyla schopná ho probudit, což se přivolané hlídce povedlo.
Ani zde nebylo zapotřebí umístění na
záchytnou stanici. Čtyřiačtyřicetiletý
muž uhradil útratu a vydal se domů.
--------------------------------

S pilkou na lavičku

Jen připomínáme, že stále platí odměna
majitele baru Plzeňka ve výši pět tisíc
korun pro toho, kdo přivede policii na
stopu pachatele přepadení ze 17. prosince loňského roku. Maskovaný lupič
tehdy vtrhl s pistolí do baru a vystrašenou obsluhu okradl o tržbu ve výši osmnáct tisíc korun.
(mik)

POHŘEŠOVANOU NAŠLI!
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o celostátním
pátrání po pohřešované pětadvacetileté Martině Entnerové (na snímku) z Prostějovska. Veřejná relace
se osvědčila, policisté ženu našli a je
v pořádku.
Martina Entnerová se dostala do hledáčku policie 14. ledna, a den poté,

co Večerník zveřejnil pátrání po pohřešované, byla nalezena. „Mohu potvrdit, že důvody pro pátrání pominuly, žena byla policisty vypátrána
a je už v pořádku doma,“ informovala Večerník již v úterý 20. ledna Marie
Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

(mik)

Čokoládu snědl, ČERNÁ
MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI česnek UKRADL…
KRONIKA
PROSTĚJOV Při vstupu do prodejny
potravin ve Zlaté bráně by měl být zvýrazněn nápis - opilcům vstup zakázán!
Zejména po události z předminulé
soboty, kdy sem vtrhl mladý muž pod
silným vlivem alkoholu a jako smyslů
zbavený začal rozhazovat zboží z regálů.
Strážníci ho pak honili po celém prostějovském náměstí...
„Do prodejny potravin přišel opilý mladík
a začal rozhazovat zboží z regálu. Následně
pracovníka bezpečnostní agentury napadal
nejprve verbálně, poté i fyzicky. Jakmile
strážníci dorazili na místo, spatřili utíkajícího
muže ze zmíněné provozovny. Běžící sice
nereagoval na výzvy k zastavení, hlídka ho
ale dostihla na náměstí Husserla za pomoci
hmatů a chvatů,“ informovala o případu ze

soboty 17. ledna Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
Strážníkům tím ale šichta v žádném případě neskončila. Mladík neustále kladl
odpor, proto musel být spoután. „Z jeho
chování bylo patrné, že je silně pod vlivem
alkoholu. Dechovou zkouškou bylo u něj
naměřeno 2,83 promile. Nemohlo samozřejmě následovat nic jiného, než jeho
převoz do záchytné stanice v Olomouci.
Tento pobyt dvaadvacetiletého mládence
přijde celkem na čtyři tisíce korun,“ uvedla
Jana Adámková.
Celý případ bude mít ovšem dohru
u správního orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. K poškození majetku
nedošlo.
(mik)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
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a
stranu 28

Feťák za volantem
Minulý pátek 23. ledna krátce před
šestnáctou hodinou kontrolovali na
Brněnské ulici v Prostějově policisté řidiče motorového vozidla značky
Opel Astra. Devětadvacetiletého
muže vyzvali k provedení zkoušky
na návykovou látku, které se dobrovolně podrobil. Zkouška byla pozitivní na látku pervitin. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu
Ilustrační foto
PROSTĚJOV To je ale…! Není
snad slov pro člověka, který doslova
kvůli pár korunám riskuje krádeží
pokutu v řádech tisíců korun. Muž
z Prostějova nyní míří ke správnímu
orgánu, který ho potrestá za snězenou čokoládku a kradenou paličku
česneku.
„Při nakupování v jednom z prostějovských supermarketů snědl čokoládovou tyčinku, poté teprve u pokladny
uhradil svůj nákup. V košíku si ovšem
ponechal paličku česneku, kterou nezaplatil. Po opuštění pokladní zóny

ho zadržel pracovník bezpečnostní
služby. Muž se strážníkům ke krádeži
doznal a sladkost v hodnotě dvanácti
korun a česnek za pětikorunu na místě
zaplatil,“ popsala drobnou krádež v obchodě Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Drobnou? Jak se to vezme, chlapíkovi
totiž kvůli pár korunám hrozí zbytečné potíže! „Pro podezření z přestupku
proti majetku byla událost předána
správnímu orgánu. Pokuta ve správním řízení se může vyšplhat až do výše
patnácti tisíc korun.
(mik)

STRÁŽNÍCI BUDOU NOSIT KA MERY!
„Není to šmírování lidí,“ ujišťuje jejich velitel

podle metodiky ministerstva vnitra,“
ujišťuje Nagy.
Proč vůbec strážníci požadují osobní
kamery? Šéf strážníků exkluzivně pro

Pilkou na železo odřezával muž v pondělí
19. ledna kovové opěradlo lavice. Tohoto
počínání si všiml oznamovatel a dění nahlásil na linku 156. Při příjezdu hlídky se v areálu bývalého fotbalového klubu nacházeli tři
muži. Jeden z nich se snažil upilovat ocelový
profil s úmyslem ho zpeněžit. Strážníci mu
na místě odebrali pilku a páčidlo, kterým
předtím odlamoval laminátové opěrky. Věc
pro podezření z přestupku proti majetku
byla postoupena správnímu orgánu.
--------------------------------

“

V žádném případě to
nepovažuji za šmírování lidí.
Záznamy budou pořizovány
přesně podle metodiky
ministerstva vnitra.“

Očesávali střechu
Železo je pro zloděje stále velkým lákadlem.
Předminulý pátek 16. ledna po deváté hodině ráno byla vyslána hlídka do dvorního
traktu depa na místním nádraží s podezřením na krádež plechů ze střechy budovy.
Strážníci na místě zjistili dva muže. Ti nakládali trapézové hliníkové plechy na dvoukolový vozík. Po vyčíslení způsobené škody ve
výši 5 760 korun byla událost pro podezření
z trestného činu postoupena Policii ČR.

Bohužel, tři lupiči spravedlnosti stále
unikají. „V obou případech probíhá
intenzivní vyšetřování kriminalistů.
Vzhledem k probíhajícímu šetření nebudeme v této chvíli uvádět žádné bližší informace,“ odpověděla Večerníku na
dotaz, co je v případech nového, Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

OPILCE „SEJMULI“

--------------------------------

Jeden ležel,
druhý usnul

KRIMINÁLKA SE SOUSTŘEDÍ
NA DVĚ ZÁVAŽNÉ LOUPEŽE
PROSTĚJOV Prostějovští kriminalisté stále pátrají po pachatelích
dvou případů loupežných přepadení, ke kterým nedávno došlo
v baru Plzeňka v Krasické ulici,
a pak u hlavního nádraží, kde dva
násilníci brutálně přepadli nevidomého muže a obrali jej o vše, co
měl u sebe.

ZJISTILI
JSME
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Doposud prostějovští strážníci využívají čtyř osobních kamer. Brzy jim přibudou dvě desítky nových
a ještě kvalitnějších „oček“.
Foto: Městská policie Prostějov
PROSTĚJOV Strážníci budou s největší pravděpodobností už letos každý
svůj zákrok natáčet! Vedení města kývlo
na požadavek velitele městské policie
ohledně pořízení dvou desítek minikamer, které policisté budou nosit na
prsou. Vše co udělají, každé projednávání přestupku či honička za zlodějem,
bude obrazově zadokumentováno!

„Zatím disponujeme čtyřmi osobními kamerami, které se již využívají při zákrocích
strážníků, zejména okrskářů. Zpracovali
jsme teď projekt v rámci prevence kriminality na dovybavení dalšími dvaceti minikamerami. Ty budou strážníci nosit na
uniformě i při běžné hlídkové činnosti,“
potvrdil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

Kamer, které v Prostějově monitorují pohyb obyvatel po ulicích, je už
spousta. Proto zřejmě někdo bude
protestovat, že šmírování lidí už bylo
v tomto městě dost. „Na monitorování
zákroků z míst veřejně přístupných má
policie právo podle zákona. V žádném
případě to nepovažuji za šmírování lidí.
Záznamy budou pořizovány přesně

Večerník vysvětlil praktické důvody.
„Každý zákrok bude dokumentován
nejen obrazově, ale i zvukově. Pokud pak
dochází ke správnímu nebo dokonce
trestnímu řízení, jsou záznamy považovány jako kvalitní důkazové prostředky.
Rozhodující orgán si pak může vytvořit
vlastní obrázek o průběhu přestupku či
trestného činu a jejich šetření. Zároveň
musím přiznat, že se v minulosti objevily i některé stížnosti na zásahy strážníků
s tím, že byly nepřiměřené. I proto chceme mít vše na obrazovém i zvukovém
záznamu,“ uvedl Jan Nagy.
(mik)

--------------------------------

Přišla o kabelku
O kabelku s celým obsahem přišla
minulý čtvrtek 22. ledna vpodvečer
třiasedmdesátiletá žena, která nakupovala v jedné z prodejen s obuví
na ulici Konečné. Neznámý pachatel
jí v nestřeženém okamžiku odcizil
odloženou kabelku, ve které měla
nejen peněženku s penězi, ale také
osobní doklady, mobilní telefon,
platební kartu a další věci osobní
povahy. Způsobil jí tak škodu za
sedm a půl tisíce korun. Hrozí mu
dva roky vězení za přečiny krádež
a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
--------------------------------

Šrajtofle ze sedadla

Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se ve čtvrtek 22. ledna v odpoledních hodinách vloupal do vozidla Ford Transit. To bylo zaparkované v jednom z areálů na ulici Lidické
v Prostějově. Rozbil na něm okno
a z vnitřních prostor odcizil zde na
sedadle ponechanou peněženku
s celým obsahem. Byly v ní nejen peníze, ale i osobní doklady. Celková
škoda odcizením a poškozením byla
vyčíslena na pět tisíc čtyřista korun.
V případě zjištění pachatele mu za
přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
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krimi
hodin

168

s městskou policií

Psí sirotek

Minulé pondělí 19. ledna před půlnocí
bylo přijato na linku 156 sdělení o volně
pobíhajícím psu ve Vrahovické ulici. Hlídka zvíře odchytila a převezla na služebnu.
Podle čipu bylo zjištěno, že se jedná o psa,
kterému před časem zemřel majitel a jeho
dva psí kamarádi již byli převezeni do útulku v Čechách pod Kosířem.
--------------------------------

Čekala na léky

S informacemi
od nás NEZAMRZNETE

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

zpravodajství

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD SE VYSMÁL SOUDU!
JŠÍCH
LÉKö
Kauza s pozemky dostala vážnou trhlinu, město chystá žaloby
NIKDY NECHODIL DO AUTOŠKOLY, PŘESTO ČERNÁ
KRONIKA
lékárníky
shoda
KRADL AUTA Jednoduchá kořist

Prostějov V březnu 2012 byl Patrik Šustr propuštěn z vězení. Chvíli pracoval na montáži plastových oken, ale moc
dlouho mu nasazení nevydrželo. Už o rok později putoval
za krádeže do vazby a v úterý minulého týdne pak před
prostějovský soud. Jeho jednání byl přítomen i Večerník,
který vám tak nyní z toho přináší exkluzivní reportáž.

původní zpravodajství

původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník

pro Večerník

V noci ze čtvrtka 15. ledna na pátek
16. ledna se zatím neznámý pachatel vloupal do vozidla Ford Tranzit,
které bylo zaparkované ve Svolinského ulici v Prostějově. Z vozidla
odcizil příruční tašku, ve které byly
osobní doklady a několik platebních karet. Celková škoda byla vyčíslena na dva tisíce korun.
--------------------------------

Martin ZAORAL

nedávno u pražského soudu vysloužil sedmiletý trest (Večerník informoval).
Patrik Šustr byl u prostějovského soudu
v úterý obžalovaný z celkem deseti krádeží. Bral v podstatě vše, co se mu zama- Ondřej Navrátil u soudu nebyl úplným
nulo od zahradní techniky až po auta. zarytě popíral.
Pozoruhodné v této souvislosti je, že ni- normální člověk,“ uvedl drogově závislý
kdy nevlastnil řidičák a ani nikdy necho- Šustr, který se u soudu pod tíhou důkazů
dil do autoškoly. „Neuvažoval jsem jako v podstatě ke všemu přiznal.
Jinak se zachoval jeho někdejší kumpán
Ondřej Navrátil. Muž, který byl obžalovaný ze dvou krádeží, vše zarytě popíral.
„Ničeho jsem se nedopustil, čtyřiadvacet
hodin jsem trávil se svojí těhotnou přítelkyní,“ tvrdil před tribunálem Navrátil, jemuž
však těhotenství partnerky nijak nebránilo
v tom, aby dál fetoval. Ondřej Navrátil, který nyní žije v Tvorovicích, byl přitom v minulosti za krádež již odsouzen. „Tehdy jsem
Patrik Šustr si jako zkušený kriminálník uvědomoval, že udělá lépe, pokud se z peněženky, kterou jsem našel, vzal nějaké
u soudu ke všemu přizná...
Foto: Martin Zaoral
peníze,“ pobavil svým hodně svérázným

Patrika Šustra s dalším známým prostějovským recidivistou Martinem Kvasničkou spojuje kromě krádeží zejména záliba
v pervitinu. Oba „feťáci“ se společně vydali
do Čelčic, kde ukradli Volkswagen Tiguan. Ten za pětadvacet tisíc korun prodali
Martinu Ondrouchovi z Kostelce, který se
s ním pod vlivem drog pokusil prorazit
policejní zátaras v centru Prahy. Za to si

Dal příležitost
zloději
nováčkem, jakoukoliv svoji vinu však
Foto: Martin Zaoral
přístupem k předchozímu rozsudku Ondřej Navrátil.
K procesu se Šustrem a Navrátilem byla
mimo jiné přizvána celá řada svědků z prostředí prostějovské drogové scény. I z tohoto
důvodu rozsudek dosud nepadl a hlavní
líčení bylo odročeno.

Předminulou sobotu 17. ledna
v odpoledních hodinách se neznámý pachatel vloupal do vozidla
Seat Altea, které bylo zaparkované
na ulici J. Olivetského v Prostějově.
Rozbil na něm okno a z vnitřních
prostor odcizil zde ponechanou
peněženku s celým obsahem. Kromě peněz v ní byly i osobní doklady
a platební karty. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na čtyři tisíce šestset korun.

CHCETE večerník NADÁLE
nalistujte stranu 28

ZA PATNÁCT KORUN?
Za kolik nakoupíte v Prostìjovì léky?

Policejní případy pod drobnohledem

ZLODĚJI KOVŮ A ČESNEKU...

Na tomto místě přichází Večerník s další novinkou, když ještě
více prohlubujeme výbornou
spolupráci s Městskou policií
v Prostějově. Velitel strážníků
Jan Nagy využil nabídku, a tak
v této rubrice bude pro čtenáře
Večerníku vždy hodnotit případy uplynulého týdne a celkovou bezpečnostní situaci ve
městě. Stejnou nabídku obdržel od Večerníku také vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák, ten ji
však prozatím odmítl.
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Stařenku odvezli

Při dohledu na veřejný pořádek se
v úterý 20. ledna okolo poledne setkal okrskář se starší paní, která měla
pohybové potíže. Nesprávně odhadla
své síly a pěšky by se vrátit domů nezvládla. Přivolat lékaře nebylo naštěstí
zapotřebí, hlídka dopravila seniorku
do místa bydliště služebním vozidlem
a pomohla jí dostat se do bytu.
------------------------------Poblíž centra města si ve středu 22.
ledna povšimli strážníci na ulici ženy
s nejistou chůzí. Po jejím oslovení vyšlo najevo, že si zapomněla vzít léky
a necítí se dobře. Sama již kontaktovala příbuzného, který jí měl co nejdříve
medikamenty přinést. Strážníci ženě
umožnili posedět ve služebním voze
do příchodu jejího bratra. Ten se o ni
následně postaral.

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz

Strážníci tady dopadli tři muže, kteří
z laviček tribuny odřezávali ocelové
profily a brali také laminátové opěrky.
„Bohužel, není to jen obrázek uplynulého týdne, se zloději kovů se potýkáme
neustále a na hřišti ve Sportovní ulici
obzvláště. Tuto protiprávní činnost
nám většinou hlásí lidé z okolních
domů, v drtivé většině pachatele přistihneme přímo při činu. V pondělí
jsme trojici zlodějů zabavili nejenom
ukradený kov, ale i nářadí, kterým ho
páčili a odřezávali,“ uvedl k případu Jan
Nagy.
Dvojitá pomoc

Strážníci se v pondělí ukázali nejenom
jako vykonavatelé represivních řešení,
Hned první den uplynulého týdne ale také jako zachránci. Výrazně pomohli
došlo na bývalém fotbalovém hřišti ve dvěma ženám se zdravotními problémy.
Sportovní ulici k další krádeži kovů. Jednu z nich dokonce odvezli služebním

autem domů. „Víte, kolikrát se setkáváme s případy, kdy po ulici jde motající se
člověk a ostatní si myslí, že je opilý. Málokdy se tedy skutečně zdravotně indisponovaný muž či žena dočkají pomoci.
Za tyto konkrétní dva případy zaslouží
strážníci pochvalu,“ glosuje šéf prostějovských strážníků.
Raubíø a popelnice

“

„Víte, kolikrát se setkáváme
s případy, kdy po ulici jde motající se člověk a ostatní si myslí,
že je opilý. Jenže je tomu leckdy
jinak...

Rozebíráné høištì

Minulou středu v noci strážníci zasahovali proti agresivnímu mladíkovi,
který u centra města rušil noční klid
hlasitým hulákáním a vztekle bušil

do popelnice. „Hlídka ho dokázala
zklidnit, ale protože muž neměl občanku, putoval na policejní služebnu.
Zaplaťpánbůh, podobných případů
v Prostějově poslední dobou ubývá,“
říká Jan Nagy.
„Z pohledu celoročního stavu na úseku veřejného pořádku hodnotím uplynulý týden jako celkem klidný. Snad
jedinou výjimkou byl zásah strážníků
v prodejně potravin ve Zlaté bráně,
kdy notně opilý muž vyhazoval z regálů zboží a před zadržením ho museli
strážníci honit až na náměstí Husserla
a použít proti němu donucovací prostředky. Řešili jsme několik případů
krádeží v obchodech a mnohdy by člověk kroutil hlavou, že někteří pachatelé
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově
hodlají krást i čokoládku za pár korun
či paličku česneku. Mě osobně potě- přišli na naši služebnu s peněženkami, běh uplynulých dnů Jan Nagy, velitel
šily dva případy, kdy poctiví nálezci které někdo ztratil,“ okomentoval prů- Městské policie v Prostějově.

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
Michal Kadlec
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.

GEORGE GALBA

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

se narodil 14. července 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. ledna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 17 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodila 17. června 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21.
srpna 2013. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 21 do 22 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

RADIM PEKAŘ

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. listopadu 2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let a měří mezi
180 až 190 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 25 let, měří mezi 170 až
172 centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlasy.

Když se někdo opije, jak
zákon káže, je s ním většinou
těžké pořízení.

2,83
Notný kus práce s dvaadvacetiletým mladíkem, který
pod vlivem 2,83 promile alkoholu řádil ve Zlaté bráně,
měli prostějovští strážníci.
Honili ho přes dvě náměstí
a zpacifikovali až pomocí nutného násilí. „Někdo se z opilosti vyspí a druhý den lituje
svého činu, to ale není případ tohoto mladíka,“ utrousil velitel Městské policie
v Prostějově Jan Nagy.

Podle prčzkumu Veéerníku se nejlevn÷jší léky v Prost÷jov÷ prodávají v lékárn÷ Haná.
Foto: Michal Kadlec

JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI VY?
NAPIŠTE NÁM DO REDAKCE!

v.cczz
www.vecernikpv.

Michal KADLEC

PROSTĚJ
PROSTĚJOV
To je neuvěřitelné!
Katastrálního
úřadu
Úředníci
v Prostějově,
Prostějov kteří sami mají dohlížet na
právních předpisů
striktní dodržování
do
s pozemky, naprosto igpři nakládání
naklád
soudní rozhodnutí a provedli
norovali so
zástavního práva k pozemkům za
vklad zásta
nemocnicí, které měl už dávno spolek
nemocnicí
Trend vrátit k zpětnému odkupu
Sport Tren
s pěti miliony penále od
městu společně
spol
společnosti Remostav! Jak je to možné?
společnost
To bude muset rozlousknout znovu
soud...
Celý problém
problé je historicky znám a o jeho
Večerník už několikrát informoval.
vývoji Veče
že Remostav odkoupil
Jen připomeňme,
připom
pozemky mezi
m nemocnicí a biokoridorem
Hloučela, ppřičemž se zavázal postavit na
centrum. Následně byly
nich relaxační
rela
pozemky převedeny na spolek Sport
pozem
Trend, ale ve stanoveném termínu
Tre
nnebyl závazek v podobě výstavby
relaxačního centra splněn. Sport
Trend po termínu závazku
požádal magistrát o změnu
záměru, kdy na pozemcích
hodlal postavit dům pro seniory. S tím ale vedení města
nesouhlasilo. Následně nabídl
nes
spolek Sport Trend pozemky městu
spo
odkupu z titulu předkupního práva.
k od
„Okamžitě jsme zahájili pro„Oka
ces zpětného výkupu pozemků
a společnosti
společnos Remostav jsme přesně v duchu kupní ssmlouvy naúčtovali smluvní pokutu. Sport Trend ale nechtěl přistoupit na
stanovené ppodmínky, se kterými při odkupu
pozemků souhlasil, a nyní došlo k situaci,
která nás vůbec netěší,“ řekl Večerníku Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova zodpovědný za majetek
města.
Magistrát totiž nyní řeší aktuální problém, který hodně zavání naprostou
absurditou. Možnost dočkat se práva
a tím i zpětného nabytí pozemků se
vzdálila a to díky zápisu zástavního práva

ze strany vlastníků Sport Trendu a ze
strany úředníků Katastrálního úřadu
v Prostějově. Spolek Sport Trend si totiž
podle všeho vzal půjčku a zastavil právě
zmíněné pozemky u nemocnice!
„Začátkem prosince loňského roku byl
u Katastrálního úřadu v Prostějově podán
ze strany vlastníků Sport Trendu návrh
na vklad zástavních práv k předmětným
pozemkům. O tomto kroku komplikujícím
zpětné nabytí pozemků jsme se dozvěděli
a začali jsme neprodleně jednat. Proti tomuto postupu jsme podali u Okresního
soudu v Prostějově sedmnáctého prosince
návrh na nařízení předběžného opatření
o nemožnosti nakládat s pozemky. A to až
do doby skončení řízení o uložení povinnosti žalovaného Sport Trendu uzavřít se
statutárním městem Prostějovem kupní
smlouvu,“ vylíčil Jiří Pospíšil. Jak vzápětí
dodal, soud rozhodl téměř okamžitě. „Soud
opravdu rozhodl bezodkladně a osmnáctého
prosince loňského roku uložil žalovanému,
aby do doby pravomocného skončení řízení
nenakládal s pozemky. Připomínám, že
hned následující den bylo rozhodnutí soudu doručeno na katastrální úřad. Byli jsme
přesvědčeni, že je tím vše vyřešeno,“ přidal
náměstek primátora. Jenomže skutečnost
byla úplně jiná a pro všechny radní přímo

Nám÷stek primátora Statutárního m÷sta Prost÷jovJiąí Pospíšil ukázal Veéerníku už
vloni v lét÷ pozemky vedle nemocnice, které m÷ly být už dávno zpátky v majetku
m÷sta.
Foto: archiv Veéerníku
šokující. „I přes jasné soudní rozhodnutí
byl třicátého prosince Katastrálním úřadem
v Prostějově proveden vklad zástavních
práv k předmětným pozemkům,“ popsal Jiří
Pospíšil.
Katastrální úřad tak provedl zásadní
úkon komplikující zpětný odkup
pozemků do vlastnictví města. Naprosto tak ignoroval soudní rozhodnutí.
Co teď? „Podle platného občanského
soudního řádu měla být řízení o provedení
vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí ze strany úřadu zamítnuta, nikoliv
povolena. Zatížení pozemků zástavním
právem už není možné zrušit opravou ze
strany katastrálního úřadu, ale bude nutné
situaci řešit opět soudní cestou podáním
další žaloby,“ přiblížil další kroky města
náměstek Jiří Pospíšil.

Jak se Večerník ještě dozvěděl, prostějovští
radní připravují v této kauze celkem tři
žaloby. „Dále uděláme všechno pro to, abychom za tři miliony a osmset tisíc korun dostali pozemek zpět, navíc již po Remostavu
vymáháme smluvní pokutu. Ta v tuto chvíli činí zhruba pět milionů korun,“ dodal na
závěr prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Večerník se pochopitelně minulý týden
snažil získat vyjádření jednatele Remostavu
i Sport Trendu Tomáše Ohlídala. Po několika
marných voláních nám nakonec poslal SMS
zprávu. „Jsem v zahraničí a do Prostějova
přijedu až ve středu. Ale tuším, že s vaším
periodikem nechci mít nic společného!“
O den později se ale přesto ozval jejich
právník. Do příštího vydání se pokusíme získat také vyjádření Katastrálního úřadu Olomouckého kraje. Zatím jsme byli neúspěšní.

Vyjádøení právního zástupce spoleènosti SPORTREND
Sportrend považuje současný výsledek za dost nešťastný pro všechny zúčastněné. Město Prostějov mělo možnost využít
předkupního práva (nikoliv zpětné koupě) k výzvě Sportrendu a tato lhůta marně dne 15. července 2014 uplynula. Město Prostějov
opětovně při uplatnění využití předkupního práva, stejně jako již v jednom předchozím případě pochybilo, což potvrdil i Okresní
soud v Prostějově, a řádně neuhradilo kupní cenu - kupní smlouva tak nemohla být z důvodů na straně města Prostějova uzavřena.
Náhradní složení části kupní ceny ze strany magistrátu do notářské úschovy je v rozporu s ustanovením nového občanského
zákoníku. Sportrend tak po marném uplynutí této lhůty není již předkupním právem vůči městu vázán, toto dál zůstává zapsáno
v katastru nemovitostí a může s pozemky jakkoliv volně nakládat. Je to základní podstata vlastnického práva včetně zřízení zástavy
či prodeje. Vysvětlovat rozhodnutí katastrálního úřadu jako správního orgánu Sportrendu nepřísluší. Osobně se domnívám, že
návrh předběžného soudního rozhodnutí měl být ze strany města Prostějova formulován daleko pečlivěji a přesněji. Pokud s ním
magistrát nesouhlasí, může se domáhat nápravy, stejně jako se Sportrend odvolal proti nařízenému předběžnému opatření ze strany
soudu. Vydané předběžné opatření není tak pravomocné, není konečné a může být Krajským soudem v Brně změněno. Pro úplnost
uvádím, že k uzavření zástavní smlouvy a návrhu na vklad došlo před vydáním předběžného opatření. Pokud město Prostějov mělo
jakékoliv pochybnosti, mělo již svůj návrh na předběžné opatření podat neprodleně po 15. červenci 2014. Bohužel se domnívám,
že prostějovský magistrát svými podanými žalobami docílí jen a pouze toho, že pozemky budou dál dlouhé roky nezastavěné
a dost možná i insolvenčního řízení Sportrendu. V rámci své praxe preferuji vždy dohodu, neboť ta je rychlejší a pro obě strany vždy
přijatelnější než letité soudí tahanice s nejistým výsledkem.
Mgr. Zdeněk Joukl, právní zástupce společnosti SPORTREND

A TEĎ DOSTAT MANTHELLAN
„MÁM SVRAB, BOLÍ TO!“ ...KONEČNĚ
K JEDNACÍMU STOLU!

>>> Pokračování ze strany 5
Večerníku se po několika marných
pokusech konečně podařilo ve středu
večer Zdeňka Heráka najít. Seděl schoulený na topení v nádražní hale a sotva ze
sebe dostal srozumitelné slovo. „Mám
fakt svrab a bojím se toho. Je mi to líto,
že procházím kolem lidí a oni se mě štítí.
Je mi to fakt líto,“ hlesnul Zdeněk Herák,
který však byl v době našeho rozhovoru
viditelně pod vlivem omamných látek.
I přesto, nebo možná právě proto krátké
interview neodmítl. Potvrdil, že svědící
vyrážka je nejhorší na zádech, ze kterých mu
už odpadávají kusy kůže. A nohy! Zdeněk
Herák chtěl Večerníku ukázat stav svých
dolních končetin, ale pro silnou bolest nebyl
schopen si vyhrnout ani spodek kalhot.
„Strašně to bolí. A krvácí...,“ zasyčel bolestí
bezdomovec. Na otázku, proč si nenechá pomoci, se však jen útrpně zasmál. „Jo, byly tady
za mnou jakési dvě ženské ze sociálky. Že prý
mi pomůžou, vyřídí občanku, zajistí bydlení
s lékařskou pomocí v azyláku a takové ty
kecy. Na to já kašlu, co bych tam dělal? Nějak
to přežiju venku,“ dodal naprosto nelogicky Zdeněk Herák. Přiznal, že spí venku
a na jídlo, pití a drogy si vydělá žebráním.
„Hele, o tom se bavit nehodlám. Přežiju
venku, vždyť za chvíli je jaro,“ zahloubal se do
viditelně nového hubertusu bezdomovec,
který skutečně jakoukoliv pomoc odmítá.
Může být ale skutečně svému okolí
nebezpečný? „My jsme celou záležitost
prošetřili a obrátili se na odbor sociál-

ních věcí prostějovského magistrátu. Ten
slíbil věc s panem Herákem řešit, podle
mého by okamžitě měli zajistit hlášení
hygienikům. Státní ani městská policie
skutečně nemá oporu v zákoně v tom, že
bychom ho bez jeho vlastního souhlasu
mohli například dopravit do nemocnice,“
sdělil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
Kontakty s nemocným bezdomovcem
potvrdila i první náměstkyně primátora
Alena Rašková, která na radnici zodpovídá za sociální oblast. „Na podnět
velitele městské policie se sociální odbor začal zdravotním stavem a vůbec
životní situací pana Heráka zabývat. Dvě
sociální pracovnice mu nabídly místo
v azylovém domě, vyřízení nového
občanského průkazu a samozřejmě
možnost lékařského vyšetření. Jediné,
na čem se s bezdomovcem domluvily, je
právě vystavení nového dokladu. Ubytování v azyláku i nemocniční léčbu ale
pan Herák tvrdošíjně odmítá.“
Bezmocný je také ředitel Azylového centra
v Prostějově Jan Kalla. „V těchto případech
jsou celkem úspěšní naši terénní pracovníci, kteří rozmlouvají s bezdomovci
a nabízejí jim pomoc. Jenomže s panem
Herákem je to těžké, ten odmítá naprosto všechno. Ale není jediný, například
na zastávce u městských lázní přespávají
i v zimě dvě ženy, které nedostaneme do
azyláku ani náhodou,“ pokrčil rameny
Kalla.

Otázkou ale zůstává, proč si Zdeňka Heráka nenechali rovnou v nemocnici , když
mu ošetřovali krvácející zranění hlavy?!
„Na první pohled není možné rozpoznat
a diagnostikovat, zda člověk trpí či netrpí
svrabem. Při vyšetření lékaři používají
ochranné pomůcky tak, aby se vyvarovali
přenosu onemocnění. K tomu, aby se člověk
vyléčil, je třeba dodržovat přísná hygienická
režimová opatření. Obecně je tedy problémové, aby se člověk žijící na ulici svrabu zbavil
bez toho, aniž by tato hygienická opatření následoval,“ sdělila Večerníku Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici. Večerník se jí
zároveň zeptal, jak moc je člověk nakažený

svrabem nebezpečný svému okolí. „Svrab
není onemocnění, které by se přenášelo
pouhým letmým dotykem. Pro přenos je nutný intenzivnější kontakt s nemocným, možný
je přenos přes textilie, například sdílení lůžkovin
nebo oblečení s nemocným,“ uvedla Radka
Miloševská.
Kdo tedy rozlouskne tento tvrdý ořech?
Podaří se kompetentním orgánům Zdeňka
Heráka přesvědčit, že škodí hlavně sám sobě,
ale nebezpečný může být i pro okolí? Nebo se
konečně probudí například hygienici a nařídí
hospitalizaci na infekčním oddělení i přes jeho
odpor?
Večerník bude samozřejmě celou kauzu
i nadále sledovat.
(mik)

CO JE TO SVRAB?
Iinfekční kožní onemocnění, které způsobuje roztoč zákožka svrabová, velká asi půl
milimetru. Samička vyvrtá pod kůží chodbičky dlouhé až několik milimetrů, kde
naklade vajíčka. Zavrtává se pod kůži, především v místech, kde je pokožka velmi
jemná - například mezi prsty, v okolí genitálií, na hýždích nebo prsou. Postižený,
který se začne škrábat, si nemoc roznáší po těle.
Nemoc se přenáší nejčastěji přes kontaminované předměty, častý je ale i přenos
pohlavním stykem. Zdrojem nákazy mohou být například: prostředky hromadné
dopravy (zákožka svrabová totiž přežije v polstrovaných sedadlech až tři dny, než si
najde svou oběť), větší ubytovny, špatně vydezinfikované prádlo ze second handů či
špatně vyprané prádlo v nemocnici.
Bezpodmínečně nutná je dezinfekce domácnosti pacienta hygieniky. Musí si zároveň
pečlivě vyvařit a vyžehlit ložní i spodní prádlo. A vyměnit si všechno, co měl v poslední
době na sobě. Včetně bot.
Svrab podléhá přísným epidemiologickým pravidlům a dermatologové mají ze zákona povinnost všechny případy nahlásit na hygienickou stanici. Pokud to neudělají,
hrozí jim pokuta až 100 000 korun.
Zdroj: Wikipedie

PROSTĚJOV Společnost Manthellan,
která má U Špalíčku postavit obří obchodní centrum s názvem Galerie Prostějov,
přerušila proces pořizování regulačního
plánu. Tato zpráva na první pohled působí
komplikovaně, ale prostějovští radní žádné
komplikacenepřipouštějí.Baprávěnaopak.
„Nejedná se o nic podivného. Jak už bylo
prezentováno, společnost Manthellan zhruba
před rokem vyzvala město ke změnám v Územním plánu Prostějova tak, aby mohlo zdárně
proběhnout řízení o regulačním plánu, bez
kterého pochopitelně nelze zahájit investiční
akci. Obojí ale nejde provádět zároveň. Nejprve
se musí schválit změny v Územním plánu,

na jehož základě se teprve může pracovat
na tom regulačním. Proto Manthellan tento
proces dočasně přerušil,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
náměstek prostějovského primátora.
Jak Večerník v nedávné minulosti již informoval, visí ve vzduchu několik žalob, kterými
vyhrožují obě strany již několikaletého sporu
o miliardovou investici. „Vyzveme zástupce
společnosti Manthellan, aby společně s námi
zasedli k jednomu stolu a zahájili jednání.
Musíme probrat celý problém komplexně,“
uvedl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova. „Hovořil jsem s představiteli
Manthellanu, a nejsou proti jednání,“ dodal
náměstek Pospíšil.
(mik)

VYHROŽOVAL
PREMIÉROVI!
>>> Pokračování ze strany 5
Na upřesňující dotazy odpověděla i
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci, byť stroze prozradila opravdu
jen to nejnutnější. „Zadrženému muži
je devětašedesát let a nešlo o jedinou
podezřelou zásilku odeslanou tímto seniorem. Co se týká obsahu zásilek, ten nebyl
nakonec závadný, ale konkretizovat ho
vzhledem k probíhajícímu šetření nelze,“
uvedla Marie Štrbáková a zopakovala, že

devětašedesátiletý muž z Prostějova je
podezřelý ze spáchání přečinu šíření
poplašné zprávy a hrozí mu až tři roky kriminálu.
Večerník požádal také o potvrzení, zda muž
posílal obálky či balíčky premiéru České republiky Bohuslavu Sobotkovi. „Zásilky byly
adresovány jednomu z vysoce postavených
českých politiků, jméno ale nebudeme
upřesňovat,“ odpověděla mluvčí krajské
policie.

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz
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KAŽDÁ ŽENA MÁ SVÉHO PIŠTU,
KAŽDÝ MUŽ SVOU PAMELU...
GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

„Oslavit zlatou, diamantovou či
dokonce platinovou svatbu? To
fakt není žádný problém. Vlastně ti stačí jenom dvě věci: musíš
být zdravý, aby ses toho dožil,
a zároveň musíš mít hodně špatnou
paměť, abys už nevěděl, s kým ses

to vlastně oženil,“ vtipkoval můj
kamarád v souvislosti s oslavou
kulatého výročí svatby svých prarodičů.
Faktem je, že nic není pro vztah větším zabijákem než drobné křivdy,
které si v průběhu společného života
pečlivě ukládáme do své duševní černé skříňky, abychom je v ten nejméně
vhodný okamžik na toho druhého s plnou parádou „vybalili“. Pokud ovšem
jednoho krásného dne prostě zapomeneme, kde tu skříňku máme, pak je budoucnost našeho vztahu zachráněna.
Dalším prubířským kamenem každého soužití muže a ženy jsou Pišta
Hufnágl a plavčice Pamela. Každý
z nás někoho takového má! Pro ženy
jsou to týpci, kteří všechny situace

řeší levou zadní. Jde o specialisty na
diety, rakety do vesmíru, domácí porody, krocení divokých prasat, tanec,
opravy spotřebičů, vydělávání peněz
a velevýhodné koupě. Ženy své Pišty
Hufnágly vidí v sousedech, spolupracovnících, kamarádech a v obzvláště
úchylných případech i v bývalých
partnerech.
Zatímco praví Pištové Hufnáglové
v myslích žen musí všechno na světě
umět a všemu rozumět, tak naopak
plavčice Pamela nemusí rozumět vůbec ničemu. Mužům stačí, pokud je
zaoblená na těch správných místech
a chce to. Pořád. A všude. (Pozor
ženy! Oním tím se samozřejmě nemyslí nakupování.)
Tito vysnění partneři a partnerky jsou
samozřejmě pouhými výplody fantazie, něco jako víly, hejkalové či ufoni.
To je přece všem nad slunce jasné!
V takovém případě však nechápu
jednu věc. Proč nás tedy s nimi pořád srovnávají?
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Msta vánočních stromečků

Ještě jsme se ani nestihli řádně potěšit s dárky od Ježíška a u kontejnerů
to díky vysloužilým vánočním stromečkům vypadalo jako uprostřed
mbrdských lesů. Na některých stromcích se ještě třpytily zapomenuté lavá
mely, jiné byly rezavé jako okapová
roura...
nit
Každoročně se nemůžu ubránit
lítosti nad tím, že jsme před
pár dny tyhle neodmyslitelné
ěli
symboly Vánoc horečně sháněli
ali
po všech čertech, pečlivě vybírali
ili
vhodný kousek a následně zdobili
ce
starožitnými baňkami po babičce
ď
i čokoládovými figurkami a teď,
jen co se rozbalil i ten poslední
zapomenutý dárek se tu vánoční
stromeček za několik stovek válí
u popelnic. Zřejmě i stromkům se
takové jednání už zajídalo, a tak
jen co začal foukat vítr, zosnovali

tihle jehličnatí partyzáni dokonalou pomstu. S pomocí kamaradíčka z nebe si našli cestu pod
nejbližší zaparkované automobi-

ly, do vchodů paneláků i předzahrádek rodinných domů. Jeden
z těch jehličnatých odvážlivců zaparkoval dokonce do příhodně
situované psí boudy. Ještě že její
nájemník nebyl právě přítomen...

Mně se vánoční stromky pro letošek nijak nemstili, asi protože jsem
tomu našemu věnovala veškerou péči
a v případné soutěži Miss vánoční
stromek by tak své soupeře hravě
strčil do své jehličnaté kapsy. To jsem
si tedy myslela do té doby, než jsem
viděla „prémiový“ stromek mé kamarádky, která za to potěšení mít okrasu
jako z newyorského Rockefellerova
centra vyplázla dva tisíce korun.
No, ale zpět k odvetě vánočních
miláčků. Mého souseda si „zelená
garda“ obzvlášť vychutnala. Dva
stromky tahal z pod auta a jeden
se mu šikovně zaklínil do vjezdu do
garáže. Upřímně, sledovat ho, jak se
ve větrném počasí snaží jehličnatých
vetřelců zbavit, bylo lepší než Babovřesky a všechna jejich pokračování.
Takže skóre pro letošek: Vánoční
stromky - soused 3:0!
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Cože, kluzištì?!

To se mi zdá až neuvěřitelné, jaká
zhovadilost provází některá rozhodnutí prostějovských radních.
To mají být skutečně dva naprosto zdravé a letité habry na náměstí
pokáceny jenom kvůli tomu, aby
paní náměstkyně Hemerková si
tady nechala postavit kluziště?
A k čemu, když v Prostějově mrzJel dvakrát rychleji
ne pět dní v roce? Prostějov zřejmě
Nikomu bych nepřál, aby se sta- neví, co s penězi.
lo to, co onomu prostějovskému
Jana Opálková, Prostějov
celníkovi, který na křižovatce za
Čechůvkami usmrtil dva důchodce
Není to botièkami?
v Renaultu. Jenomže co naplat, jel
jako blázen a u soudu nikoho nemů- Docela mě překvapilo, že počet
že přesvědčit, že vinen je starý řidič, přestupků spáchaných v Prostěkterý mu nedal přednost. Ona se to- jově ubývá. Není to náhodou tím,
tiž přednost z vedlejší silnice dává že strážníci konečně přestali v matěžko, když nedokážete odhadnout sovém měřítku nasazovat botičky
rychlost tak rychle se blížícího se na auta a více se zabývají daleko
auta. Proto je na této křižovatce pře- vážnějšími věcmi, například krádepsána pouhá sedmdesátka, kterou dežemi v obchodech? I když, já
ovšem celník překročil skoro dvoj- osobně asi nejsem příkladem toho,
násobně. Proto si myslím, že u sou- že poklesu přestupků nějak pomádu dostane pořádnou pálku. Možná hám. Vloni jsem totiž dostal hned
čtyři pokuty za špatné parkování...
se ale mýlím...
L. D., Prostějov
Jan Vybíral, Prostějov

Mrknul jsem takhle v lednu z okna,
zda venku nezuří zima zrovna.
Pak jsem natáhnul triko i bermudy
a vyrazil do té jarní pohody, co se
nám tu rozmáhá a klasické zimě na
rozloučenou mává. Brouzdal jsem
se listím podzimním, které tu po
úklidu technických služeb zbylo,
a stane se asi listím jarním. Přeskákal jsem stromečky vánoční
a v krabicích u popelnic narazil na dárky nefunkční. Však náladu ježíškovskou na obchodech mnohdy viděl
jsem ještě, přestože je smáčely takřka

POHLED NA VĚCI OKEM VERŠOTEPCE AMATÉRA
jarní deště. Ty pokropily i billboardy
z kampaně volební, na které mnohde zbytečně koukáme stále od voleb
spoustu dní. Pak pokorzoval jsem po
dlažbě nové předradniční, však upadl
jsem na dlažce evidentně nefunkční
a to tak že do bláta, které zbylo, jelikož firmou vše špatně pospojováno
se stalo. A pak začal jsem kulhat jak
špatný kůň závodní a proklínal jsem
šlendrián stavební mnoho dní.
Nuž vyrazil jsem kulhající na lednové
velké slevy, však narazil jsem v regálech jen na samé staré plevy, jež vydávaly se za zázrak malý, leč byl to vlastně jeden podfuk celý. Příště letáky
reklamní již jen na loupání brambor
použiji, případně jako izolaci teplotní
do sklepa užiji.
Pak plesová sezona ohlásila svůj start,
sešlo se na různých místech mnoho
part, některé chlubily se výdělkem
a charitou, na jiných návštěvníka vidět
bylo raritou. Však kdo chtěl, pobavil
se skvěle a užíval si plesové veselení
celé.
Po spánku vánočním politická aktivita stoupla, silná slova se mezi koalicí
a opozicí zhoupla, „Radničky“ toho
opět byly plné, no jsou zas před námi
zítřky skvělé. Dočkáme se asi zas plno
blábolení, velkého pravdy komolení,
bude se zase hledat na všem špína
a řádně vésti město bude dřina.

Benzín ve městě nám překvapivě kles,
však rychle nastal zdražovací běs,
neb koruna nám kamsi spadla a i před
rublem hanbou zrudla. No děkujme naší
bance národní české, že z koruny dříve
hezké, udělala platidlo světu směšné, že
každý si s ním teď jak s hračkou pohrává
a běžný střadatel jen se slzou v oku nad
svým kontem postává.
Sport ten nám tu naštěstí dělá radost,
jen ten hokej, to je starost. Pásmo sestupu stále hrozí, budou muset při nás
stát všichni bozi, aby náhodou křídlo
jestřábí sestřeleno nebylo a první ligu
nepozbylo. Však nenadávejme jen
jako fandové a natáhněme nějaké tepláky nové. Rozhýbejme svá povánoční těla, která zlenivěla celá, pohoňme
trochu podkožní tuk, zažijme něco posilovacích muk, tělo nám to jistě vrátí
a budem se zas cítit zdraví. Už Řekové
staří věděli, že duch a tělo jedno jsou,
že mysl a zdraví bez sebe nebudou.
Tak napodobme chytré předky a zvedněme ty své osazené zadky.
Nezapomínejme však na toho ducha,
ať z nás nejsou jen svalstva bezduchá.
Kupujme si čtivo, knihy, literaturu
moudrou, vždyť DPH nám na to snížili, aby nám klasiky přiblížili a my
nebyli jen karikaturou homo sapiens
pouhou. I léčiva nám zlevnila, tedy jen
ta některá, ale i tak neládujme do sebe
jen pilule, nebo budeme jen chemií

nasáklé bobule a pojišťovny zdravotní nám to zlevněné DPH zas odsají.
Křoupejme raděj zeleninku, postůjme
bez stresu na chvilinku, budeme pak
zdravější, mysl budem mít jasnější,
radost ze života častější a všeobecně
život uvidíme veselejší.
Pokud jste vážení dočetli až sem
a nekřičíte analytik ven, ven, ven, pak
vězte, proč dnes jsem slova svá do rýmovačky svázal a skoro básnicky se
odvázal, ač na to máme tu experty jiné,
před nimiž mé sebevědomí veršotepce
hyne. Chtěl jsem jen pomocí rýmů leden městský náš jemně přiblížit, určitě
ne nikomu ublížit. Však občas jemně
rýpnout to jsem chtěl, aby se občas nějaký potrefenec zastyděl a jen na svou
špičku nosu nehleděl, naopak třeba raděj k něčemu dobrému přispěl.
Slibuji, že rýmů ode mne hned tak
se zas nedočkáte, stačí že dnešní mé
verše přečkáte. Však slova mluvy
obyčejné zas brzy přijdou a šípy ironie
i kritiky si své cíle najdou. Odhodlán
jsem i chválit činy a skutky kohokoli,
které posunou vpřed celé městské soukolí. Já věřím, že chválit bude co, že
věci posunou se k lepšímu a vpřed, že
úsilí veškeré najde si ten správný střed
a město naše statutární na špici octne
se celostátní a pak třeba napadne mne
nějaký ten oslavný verš a přidám se
k zástupu gratulantů též.
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zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
ODS láteøí
Prostějov (mik) - Rada města
připravuje zastupitelům ke schválení
návrh nově sestavených komisí. V nich
ovšem neslaví přílišný úspěch kandidáti
opozičních občanských demokratů.
„Ze třinácti navržených kandidátů
máme nakonec v komisích rady jen
čtyři zástupce,“ láteří Milada Sokolová,
zastupitelka za ODS.
U náhonu se zase kope
Prostějov (mik) - Nelze si
nepovšimnout velkých výkopů, které
se v těchto dnech objevily v těsném
sousedství nedávno zrekonstruovaného
mlýnského náhonu. „Začala výstavba
cyklostezky, která povede i přes mlýnský
náhon. Vyprojektováno je i přemostění
přes mlýnský náhon,“ uvedla Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
„Mìsteèko“ u Hlouèely
Prostějov (mik) - Radní se zabývají
problémem, který jim byl nahlášen nespokojenými občany. V biokoridoru
Hloučela za Intersparem si totiž bezdomovci v blízkosti říčky vybudovali
stanový brloh, ve kterém přebývají přes
zimu. „Zkontroluji si to, a pokud je
to pravda, necháme se strážníky toto
místo vyklidit,“ potvrzuje prostějovská
náměstkyně Ivana Hemerková.
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PROSTħJOVANÉ TħŽÍ Z LEVNħ J KAŽDÁ ŽENA MÁ SVÉHO PIŠTU,
KAŽDÝ MUŽ SVOU PAMELU...
O důsledcích snížení DPH ale nepanuje mezi
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
za přispění
Michala Kadlece

pro Večerník

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Máme za sebou takřka celý první měsíc nového roku,
na jehož počátku stát pro občany opět přichystal změny v sazbách
DPH. Po několika předchozích letech, kdy se posunuly úpravy
směrem nahoru, mohl zákazník lehce zaplesat, protože u vybraných
položek šla sazba o plných pět procentních bodů dolů. Jak se ale
Večerník přesvědčil, jedna věc jsou ale očekávání, druhá pak realita
za prodejním pultem...
ƔƔ Jednou z citlivých položek, především
pro skupinu seniorů, kteří patří mezi
sociálně ohrožené, jsou bezesporu léky.
Tedy aby bylo jasno, opravdu léčivé
přípravky registrované Státním ústavem
pro kontrolu léčiv, nikoli veškeré položky,
které jsou v lékárnách k mání. U zdravot-

nických pomůcek se třeba sazba DPH
neměnila.
Večerník se rozhodl zjistit, jaká je situace
v prostějovských lékárnách. Především
je třeba poznamenat, že v některých apatykách se magistři při zmínění tohoto
tématu poněkud ošívali, odpovědí byly

spíše vyhýbavé pohledy a odkazy na lékárenskou komoru...
Nejvíce informací se proto vcelku logicky
snažil poskytnout předseda prostějovského
Okresního sdružení lékárníků Jaroslav
Servus. „Primárně musí mít pacient na
paměti, že snížení sazby DPH bylo šito na
míru zdravotním pojišťovnám, u kterých
se finanční efekt projeví nejblahodárněji,“
odkryl karty hned v úvodu Servus. Podle
něj se proto na doplatcích u léků na předpis
příliš neušetří, úspora v ceně léků hrazených
z veřejného zdravotního pojištění jde právě
za pojišťovnami.
Jako příklad uvedl lék na štítnou žlázu
Euthyrox 100 mg, kde se snížila částka
hrazená zdravotní pojišťovnou z 87 na 83
korun, přičemž doplatek zůstal na stejné
hodnotě 37 korun. Konkurenční lék se
stejnou léčivou složkou Letrox 100 mg,

CHCETE
Večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?

plně hrazený pojišťovnami, teď stojí místo
83 jen 79 korun. Antibiotikum Augmentin zlevnil pojišťovnám z 156,80 korun
na 150 korun, pro pacienta je nadále bez
doplatku.
Jiná situace je v Prostějově u léků nehrazených ze zdravotního pojištění, kde pacienti platí jejich plnou hodnotu. Pokud
v těchto případech výrobce nezdražil, měla
by se celá úspora pěti procent projevit v naší
peněžence. Tak například běžný Paralen 24
tbl. zlevní z 37,30 korun na 36 korun nebo
Ibalgin 100 tbl. ze 146 na 139 korun.
Trochu jiné informace poskytla Večerníku
vedoucí lékárny Dr. Max ve Zlaté bráně
Myroslava Turina. „Snížení DPH se projeví
v celkové ceně, takže se adekvátně sníží částka
hrazená zdravotními pojišťovnami i doplatek
pacienta,“ vysvětlila. „Naše společnost si vybírá takové distributory, aby dokázala svým
zákazníkům zajistit nejnižší možné ceny léků.
Ohlasy pacientů naznačují, že se to daří,“
doplnila lékárnice. V rámci řetězce, který má
v Prostějově hned několik provozoven, by
se ceny, ať už doplatky či plná úhrada volně
prodejných léků, lišit neměla. „Máme centrální
cenotvorbu, proto v daném okamžiku zaplatí
v kterékoli naší lékárně v Prostějově zákazník
stejnou částku,“ ujistila Turina.

„Pacient především ušetří na doplatcích
na léky, které jsou na předpis,“ sdělila vedoucí lékárny na Karlově Gabriela Kroupová s tím, že u většiny preparátů nejde
o nikterak závratnou částku. Naopak
u volně prodejných léků kupující změnu
většinou nezaznamená. „Většina výrobců
před koncem roku oznámila zvýšení cen
zhruba o čtyři procenta, takže ceny máme
stejné, případně s korunovými diferencemi,“ osvětlila taktiku farmaceutických
producentů Kroupová.
Lékárenská komora navíc upozorňuje ve
své tiskové zprávě na nekorektní reklamu slibující až poloviční slevu na doplatky pro ty
nejpotřebnější, tedy děti a seniory. „Jedná se
o slevy z teoretických maximálních doplatků.
Vzhledem ke konstrukci slevy se ne zcela
překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro
pacienta i po padesátiprocentní slevě na doplatku dražší, než v jiné lékárně bez jakékoli slevy,“
píše v tiskové zprávě prezident České lékárnické
komory Lubomír Chudoba.
Když k tomu připočteme i televizní
reportáže krmící nás zase trochu jinými
informacemi, vypadá to, že největší pravdu
měli v lékárně U Radnice: „Na posouzení
konkrétních dopadů změny DPH uplynula zatím příliš krátká doba...

GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

„Oslavit zlatou, diamantovou či dokonce platinovou svatbu? To fakt není žádný problém. Vlastně ti stačí jenom dvě
věci: musíš být zdravý, aby ses toho dožil,
a zároveň musíš mít hodně špatnou paměť,
abys už nevěděl, s kým ses to vlastně oženil,“

vtipkoval můj kamarád v souvislosti s oslavou
kulatého výročí svatby svých prarodičů.
Faktem je, že nic není pro vztah větším zabijákem než drobné křivdy, které si v průběhu
společného života pečlivě ukládáme do své
duševní černé skříňky, abychom je v ten
nejméně vhodný okamžik na toho druhého
s plnou parádou „vybalili“. Pokud ovšem jednoho krásného dne prostě zapomeneme, kde
tu skříňku máme, pak je budoucnost našeho
vztahu zachráněna.
Dalším prubířským kamenem každého soužití muže a ženy jsou Pišta Hufnágl a plavčice
Pamela. Každý z nás někoho takového má!
Pro ženy jsou to týpci, kteří všechny situace

řeší levou zadní. Jde o specialisty na diety,
rakety do vesmíru, domácí porody, krocení
divokých prasat, tanec, opravy spotřebičů,
vydělávání peněz a velevýhodné koupě.
Ženy své Pišty Hufnágly vidí v sousedech,
spolupracovnících, kamarádech a v obzvláště
úchylných případech i v bývalých partnerech.
Zatímco praví Pištové Hufnáglové
v myslích žen musí všechno na světě umět
a všemu rozumět, tak naopak plavčice Pamela
nemusírozumětvůbecničemu.Mužůmstačí,
pokud je zaoblená na těch správných místech
a chce to. Pořád. A všude. (Pozor ženy! Oním
tím se samozřejmě nemyslí nakupování.)
Tito vysnění partneři a partnerky jsou samozřejmě pouhými výplody fantazie, něco jako
víly, hejkalové či ufoni. To je přece všem nad
slunce jasné!
V takovém případě však nechápu jednu věc.
Proč nás tedy s nimi pořád srovnávají?

7

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Msta vánočních stromečků

Ještě jsme se ani nestihli řádně potěšit s dárky
od Ježíška a u kontejnerů to díky vysloužilým
vánočním stromečkům vypadalo jako uprostřed brdských lesů. Na některých stromcích
se ještě třpytily zapomenuté lamely, jiné byly
rezavé jako okapová roura...
Každoročně se nemůžu ubránit lítosti nad
tím, že jsme před pár dny tyhle neodmysliyslitelné symboly Vánoc horečně sháněli po
všech čertech, pečlivě vybírali vhodný kousek a následně zdobili starožitnými baňkami
ami
po babičce i čokoládovými figurkami a teď,
jen co se rozbalil i ten poslední zapomenutý
nutý
dárek se tu vánoční stromeček za několik
stovek válí u popelnic. Zřejmě i stromkům
se takové jednání už zajídalo, a tak jen co
začal foukat vítr, zosnovali tihle jehličnatí
partyzáni dokonalou pomstu. S pomocí ka-

maradíčka z nebe si našli cestu pod nejbližší
zaparkované automobily, do vchodů paneláků i předzahrádek rodinných domů. Jeden

z těch jehličnatých odvážlivců zaparkoval dokonce do příhodně situované psí boudy. Ještě
že její nájemník nebyl právě přítomen...
Mně se vánoční stromky pro letošek nijak nemstili, asi protože jsem

tomu našemu věnovala veškerou péči
a v případné soutěži Miss vánoční stromek by
tak své soupeře hravě strčil do své jehličnaté
kapsy. To jsem si tedy myslela do té doby, než
jsem viděla „prémiový“ stromek mé kamarádky, která za to potěšení mít okrasu jako
z newyorského Rockefellerova centra vyplázla dva tisíce korun.
No, ale zpět k odvetě vánočních miláčků.
Mého souseda si „zelená garda“ obzvlášť
vychutnala. Dva stromky tahal z pod auta
a jeden se mu šikovně zaklínil do vjezdu do
garáže. Upřímně, sledovat ho, jak se ve větrném počasí snaží jehličnatých vetřelců zbavit,
bylo lepší než Babovřesky a všechna jejich
pokračování.
Takže skóre pro letošek: Vánoční stromky soused 3:0!

Za kolik nakoupíte v Prostìjovì léky?
1
Paralen (24 tbl.)
35,00
Ibalgin 400 (100 tbl.) 136,00
Coldrex (14 sáčků)
149,00
Rennie (24 tbl.)
69,00
Endiaron (20 tbl.)
139,00

2
36,00
145,00
169,00
79,00
149,00

3
34,00
129,00
141,00
69,00
133,00

4
39,00
139,00
159,00
75,00
139,00

5
36,00
139,00
169,00
68,00
139,00

6
35,00
125,00
165,00
70,00
135,00

Průzkum Večerníku proběhl ve dnech 23. a 24. ledna 2015
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Není snad élov÷ka, který by v život÷ nepotąeboval lék. I proto je možná v Prost÷jov÷ velmi silná konkurence znaéného množství
lékáren.
Foto: Michal Kadlec

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
PROSTĚJOV Jestliže si na svátek Tří králů
přál pastorační asistent Charity Prostějov
Vít Forbelský, aby výtěžek letošní sbírky
dosáhl alespoň loňských čísel, může být po
sečtení obsahů všech dvě stě osmnácti pokladniček spokojen. Rekordní výnos totiž
činí 852 955 korun, z čehož osmapadesát
procent poputuje na konto Charity Prostějov. Zbylou částku využije Arcidiecézní
Charita nebo Charita ČR na humanitární
pomoc, mimořádnou pomoc potřebným
a k realizaci řady charitních projektů. Když
k tomu připočteme ještě úspěch konické
charity, která vybrala 436 330 Kč, máme
z Prostějovska částku takřka 1,3 milionu
korun!

Na Prostějovsku
se vybralo takřka
1,3 milionu korun
Výsledky Tříkrálové sbírky za dobu jejího šestnáctiletého konání mají na Prostějovsku rostoucí trend. Loňský výtěžek byl letos převýšen o 57
922 Kč. To poukazuje na velkou štědrost zdejších obyvatel, ale zároveň na důvěryhodnost
a všeobecnou známost sbírky. „Řada starostů
považujesbírkuzakaždoročnídůležitousoučást
dění ve své obci. Sami se do sbírky hlásí a aktivně pomáhají s hledáním koledníků,“ pochvaluje
si spolupráci Vít Forbelský, koordinátor Tříkrálové sbírky na Prostějovsku. Oproti minulému
roku přibyla skupinka z obce Vincencov, narostl
však i počet koledníků v dalších obcích, celkem
bylo zapečetěno 218 pokladniček.
V samotném Prostějově se do sbírky zapojilo
devatenáct skupinek. Část z nich za doprovodu

fléten a zpěvu tříkrálové koledy vyrazila do ulic
v sobotu 3. ledna. V úterý 6. ledna, právě v den
svátku Tří králů, se vydali koledovat někteří studenti Cyrilometodějského gymnázia. Přáním
do nového roku potěšili mimo jiné pacienty
prostějovské nemocnice, klienty Centra sociálních služeb nebo děti a učitele v mateřských
školách. Pracoviště Charity Prostějov vyslalo
také skupinku tří králů, která pod vedením
ředitele Františka Hynka zavítala na Magistrát
města Prostějov. Mezi koledníky nechyběli ani
pracovníci Charity, ani klient Chráněného bydlení Daliborka. V Prostějově se podařilo vybrat
celkem 96 734 Kč.
„Štědrost přispěvatelů byla rekordní, za což
patří všem velký dík,“ zhodnotil výsledek
sbírky pro Večerník Vít Forbelský. Charita
Prostějov plánuje využít 200 000 Kč k rekonstrukci budovy Charity na ulici Martinákova. Opravená má být zázemím pro služby
provozující v současnosti svoji činnost v pronajatých prostorách. Třicet tisíc korun bude
vynaloženo na přímou pomoc potřebným.
Zbývajících 250 000 Kč Charita investuje na
pořízení auta pro pečovatelskou službu, které
je pro jejich práci nezbytností.
„Za celou sbírku patří obrovské poděkování koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
obětovali svůj čas a mnohdy v nepříznivém
počasí prosili o finanční pomoc pro potřebné. Velké díky putuje také ke každému, kdo
přispěl darem, přijal s úsměvem koledníky,
povzbudil je vlídným slovem nebo potěšil
nějakou sladkostí. Všechny tyto projevy lásky jsou vzpruhou a motivací do další práce
a činnosti Charity,“ vzkázal Vít Forbelský.
Podrobné výsledky najdete na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Názvy lékáren (ve sloupcích)
1. Lékárna U černého orla, nám. T. G. Masaryka
2. Lékárna Karlov
3. Lékárna Haná
4. Lékárna Dr. Max, Plumlovská
5. Lékárna Nový dům, nám. T. G. Masaryka
6. Lékárna BENU, Konečná ulice

mata prostějovským zastupitelům. Rubriku
„Radní pod palbou“ tak střídá nová s názvem
„Zastupitelé, k věci!“ Věříme, že připravované
Večerník přistoupil také k zásadní změně V rámci pravidelných interview dá nyní rozhovory naše čtenáře rovněž zaujmou,
v dlouhodobém seriálu rozhovorů. příležitost k reakcím na daná aktuální té- určitě budou mnohem ostřejší!

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Møstská kasa už nejde ani zavĆít, jak pĆetéká!

„LoŁský rozpoÿet SKONþIL PŏEBYTKEM

www.vecernikpv.cz

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
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desítek milionŢ korun,“ záŐí primátor M. PišŘák
Přestože nechtěl uvádět
konkrétní údaje a čísla, primátor
Statutárního města Prostějov
Michal
Miroslav Pišťák (na snímku),
KADLEC
přece jen nejdůležitější inforJeště není konec ledna mace „pustil“. A světe div se,
a Večerník už ví, jak dopadl Prostějov vykazuje rekordní
rozpočet města za rok 2014! roční přebytek peněz!
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

ƔƔ Znáte už výsledky hospodaření města za
loňský rok?
„Prozatím vám mohu sdělit jen pár základních
informací. Hodnotící materiál je totiž v tuto
chvíli hodně surový a neprojednala ho ani rada
města, natož zastupitelstvo. Můžu tedy pouze
prozradit, že hospodaření města a organizací
jím řízených budou pozitivní a nebojím se říct,
že budou velmi, velmi dobré.“
ƔƔ Můžete být alespoň trochu
konkrétnější?
„Rozpočet města Prostějova skončil za rok
2014 přebytkem v řádech desítek milionů korun!“
ƔƔ Skutečně? Tak to budou zlí jazykové
tvrdit, že loňský rozpočet se zbytečně
nafouknul, abyste se nyní měl čím chlubit...
„Takovému podezírání já do určité míry
nemíním čelit. Jistě, výsledek hospodaření je
velice dobrý, ale zčásti také proto, že v roce 2014

se méně čerpaly výdaje. Například vedoucí
odboru rozvoje a investic pan Zajíček vrátil
do rozpočtu města několik desítek milionů
korun, protože z nejrůznějších důvodů začaly
některé investiční stavební akce pozdě nebo
nebyly zahájeny vůbec. Lidově řečeno, peníze
na ně určené se nestačily prostavět a tím se
pochopitelně vylepšuje hospodářský výsledek.“
ƔƔ Opravdu nemůžete prozradit přesnou
výši přebytku?
„Dobře, budu více otevřený, než jsem původně
ohledně tohoto tématu chtěl. Výsledek
loňského hospodaření je lepší o sto padesát
až o sto osmdesát milionů korun. A důrazně
bych chtěl říct, že lepší by byl i bez již uvedených
neprostavěných peněz. Připomenu jenom,
že původně byl rozpočet města na loňský rok
sestaven jako schodkový tak, že výdaje byly až
o osmdesát milionů korun vyšší. Jestliže nyní
vykážeme tak velký přebytek, je to jen a jen

výsledek vynikajícího hospodaření. Tím chci
ještě odmítnout vaši spekulativní otázku, že
rozpočty nějak nafukujeme.“
ƔƔ Ale ony neprostavěné peníze se přece
nakonec prostaví v roce 2015. Neudělá to
neplechu v již naplánovaných výdajích pro
letošní rok?
„Ne, v žádném případě. Ty finanční prostředky,
které jsme vloni neproinvestovali, se vrátí
do finančních rezerv města a odtud je zase
použijeme na zaplacení investičních akcí, které
nebyly v roce 2014
14 dokončeny.“
ƔƔ Městská kasa
asa tak nyní přetéká
penězi. Nemáte
áte obavy, že
například opozice
zice nyní bude
požadovat daleko
ko větší investice?
„Strach z toho nemám, ostatně
umím čelit jakýmkoliv
mkoliv požadavkům.
Nevylučuji, že nad rámec již schváleného rozpočtu
čtu bude potřeba uvolnit
peníze na další investiční
nvestiční akce. Jestli budou
zapotřebí opravitt další chodníky či silnice, budu první,í, kdo pro
to zvedne ruku.“
ƔƔ Mohou see
ale ozvat i sporrtovní kluby či jiné
organizace, že chtějí více
peněz…

„V tomto roce na veřejných finančních podporách rozdělíme jen to, co máme předurčeno
v rozpočtu. Pokud se prokáží požadavky
například sportovních klubů jako oprávněné,
pak o navýšení podpor budeme diskutovat.“
ƔƔ Nebojíte se, že peníze z přebytku
městského rozpočtu se rozfofrují?
„Ne! Mojí povinností přece je zajistit, aby
nejenom v průběhu tohoto volebního
období bylo z čeho brát peníze, ale také aby
dalšímu nastupujícímu zastupitelstvu zbyly
dostatečné finanční prostředky. Nic
se rozhazovat nebude!“

Foto: Michal Kadlec

HLAS
BOŽÍ
Cože, kluzištì?!
To se mi zdá až neuvěřitelné, jaká
zhovadilost provází některá rozhodnutí prostějovských radních.
To mají být skutečně dva naprosto zdravé a letité habry na náměstí pokáceny jenom kvůli tomu,
aby paní náměstkyně Hemerková
si tady nechala postavit kluziště?
Jel dvakrát rychleji
A k čemu, když v Prostějově mrzne
Nikomu bych nepřál, aby se stalo to, pět dní v roce? Prostějov zřejmě neví,
co onomu prostějovskému celníko- co s penězi.
Jana Opálková, Prostějov
vi, který na křižovatce za Čechůvkami usmrtil dva důchodce v Renaultu.
Není to botièkami?
Jenomže co naplat, jel jako blázen
a u soudu nikoho nemůže přesvědčit, Docela mě překvapilo, že počet přeže vinen je starý řidič, který mu ne- stupků spáchaných v Prostějově
dal přednost. Ona se totiž přednost ubývá. Není to náhodou tím, že strážz vedlejší silnice dává těžko, když níci konečně přestali v masovém měnedokážete odhadnout rychlost tak řítku nasazovat botičky na auta a více
rychle se blížícího se auta. Proto je se zabývají daleko vážnějšími věcmi,
na této křižovatce předepsána pouhá například krádežemi v obchodech?
sedmdesátka, kterou ovšem celník I když, já osobně asi nejsem příkladem
překročil skoro dvojnásobně. Proto toho, že poklesu přestupků nějak posi myslím, že u soudu dostane pořád- máhám. Vloni jsem totiž dostal hned
nou pálku. Možná se ale mýlím...
čtyři pokuty za špatné parkování...
Jan Vybíral, Prostějov
L. D., Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

HLAS
LIDU

Mrknul jsem takhle v lednu z okna, zda venku nezuří zima zrovna. Pak jsem natáhnul
triko i bermudy a vyrazil do té jarní pohody,
co se nám tu rozmáhá a klasické zimě na
rozloučenou mává. Brouzdal jsem se listím
podzimním, které tu po úklidu technických
služeb zbylo, a stane se asi listím jarním. Přeskákal jsem stromečky vánoční a v krabicích
u popelnic narazil na dárky nefunkční. Však
náladu ježíškovskou na obchodech mnohdy
viděl jsem ještě, přestože je smáčely takřka jarní deště. Ty pokropily i billboardy z kampaně

POHLED NA VĚCI OKEM VERŠOTEPCE AMATÉRA
volební, na které mnohde zbytečně koukáme
stále od voleb spoustu dní. Pak pokorzoval
jsem po dlažbě nové předradniční, však upadl
jsem na dlažce evidentně nefunkční a to tak že
do bláta, které zbylo, jelikož firmou vše špatně
pospojováno se stalo. A pak začal jsem kulhat
jak špatný kůň závodní a proklínal jsem šlendrián stavební mnoho dní.
Nuž vyrazil jsem kulhající na lednové velké
slevy, však narazil jsem v regálech jen na samé
staré plevy, jež vydávaly se za zázrak malý, leč
byl to vlastně jeden podfuk celý. Příště letáky
reklamní již jen na loupání brambor použiji,
případně jako izolaci teplotní do sklepa užiji.
Pak plesová sezona ohlásila svůj start, sešlo
se na různých místech mnoho part, některé
chlubily se výdělkem a charitou, na jiných
návštěvníka vidět bylo raritou. Však kdo chtěl,
pobavil se skvěle a užíval si plesové veselení
celé.
Po spánku vánočním politická aktivita
stoupla, silná slova se mezi koalicí a opozicí
zhoupla, „Radničky“ toho opět byly plné,
no jsou zas před námi zítřky skvělé. Dočkáme se asi zas plno blábolení, velkého pravdy
komolení, bude se zase hledat na všem špína
a řádně vésti město bude dřina.
Benzín ve městě nám překvapivě kles, však
rychle nastal zdražovací běs, neb koruna nám

kamsi spadla a i před rublem hanbou zrudla.
No děkujme naší bance národní české, že
z koruny dříve hezké, udělala platidlo světu
směšné, že každý si s ním teď jak s hračkou pohrává a běžný střadatel jen se slzou v oku nad
svým kontem postává.
Sport ten nám tu naštěstí dělá radost, jen ten
hokej, to je starost. Pásmo sestupu stále hrozí,
budou muset při nás stát všichni bozi, aby
náhodou křídlo jestřábí sestřeleno nebylo
a první ligu nepozbylo. Však nenadávejme
jen jako fandové a natáhněme nějaké tepláky
nové. Rozhýbejme svá povánoční těla, která
zlenivěla celá, pohoňme trochu podkožní
tuk, zažijme něco posilovacích muk, tělo
nám to jistě vrátí a budem se zas cítit zdraví.
Už Řekové staří věděli, že duch a tělo jedno
jsou, že mysl a zdraví bez sebe nebudou. Tak
napodobme chytré předky a zvedněme ty své
osazené zadky.
Nezapomínejme však na toho ducha, ať z nás
nejsou jen svalstva bezduchá. Kupujme si
čtivo, knihy, literaturu moudrou, vždyť DPH
nám na to snížili, aby nám klasiky přiblížili
a my nebyli jen karikaturou homo sapiens
pouhou. I léčiva nám zlevnila, tedy jen ta některá, ale i tak neládujme do sebe jen pilule,
nebo budeme jen chemií nasáklé bobule
a pojišťovny zdravotní nám to zlevněné DPH

zas odsají. Křoupejme raděj zeleninku, postůjme bez stresu na chvilinku, budeme pak
zdravější, mysl budem mít jasnější, radost
ze života častější a všeobecně život uvidíme
veselejší.
Pokud jste vážení dočetli až sem a nekřičíte analytik ven, ven, ven, pak vězte, proč
dnes jsem slova svá do rýmovačky svázal
a skoro básnicky se odvázal, ač na to máme
tu experty jiné, před nimiž mé sebevědomí
veršotepce hyne. Chtěl jsem jen pomocí
rýmů leden městský náš jemně přiblížit,
určitě ne nikomu ublížit. Však občas jemně
rýpnout to jsem chtěl, aby se občas nějaký
potrefenec zastyděl a jen na svou špičku
nosu nehleděl, naopak třeba raděj k něčemu dobrému přispěl.
Slibuji, že rýmů ode mne hned tak se zas nedočkáte, stačí že dnešní mé verše přečkáte.
Však slova mluvy obyčejné zas brzy přijdou
a šípy ironie i kritiky si své cíle najdou. Odhodlán jsem i chválit činy a skutky kohokoli,
které posunou vpřed celé městské soukolí.
Já věřím, že chválit bude co, že věci posunou
se k lepšímu a vpřed, že úsilí veškeré najde si
ten správný střed a město naše statutární na
špici octne se celostátní a pak třeba napadne mne nějaký ten oslavný verš a přidám se
k zástupu gratulantů též.
(pr)
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Děti, školství, zvířata

Vítejte na svìtì
BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku
s tatínkem největším darem?
No přece miminko! Všem novorozeňátkům a jejich pyšným rodičům
přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen
těmi nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Antonín PETERKA
19. 1. 2015 50 cm 3, 00 kg
Prostějov

Tereza DOLANSKÁ
17. 1. 2015 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Lucie MRÁKAVOVÁ
19. 1. 2015 49 cm 3,55 kg
Čelčice

Daniel RUBEC
21. 1. 2015 52 cm 3,55 kg
Němčice nad Hanou

Šimon IBRMAJER
21. 1. 2015 50 cm 3,30 kg
Prostějov

MATYÁŠ FILIPI
17. 1. 2015 50 cm 3, 05 kg
Prostějov

Filip KUSÁK
23. 1. 2015 47 cm 2,55 kg
Prostějov

FRANTIŠEK KOMÍNEK
19. 1. 2015 48 cm 3, 05 kg
Malé Hradisko

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

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí
pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl
vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je Ing. et Bc. Leopold Dostál.

Lucka

Lucka je krásný, velký kříženec některého ze severských psů ve věku cca tři až čtyři roky, bohužel je velmi
nedůvěřivá, postupně si získáváme její důvěru.

Alex

Alex je kouzelný kříženec středně velkého vzrůstu, věk
cca 2 roky, který miluje lidi a jejich pohlazení. Je to
chytrý, učenlivý kluk, vhodný k domečku se zahrádkou,
dobrý hlídač. Na vodítku chodí pěkně, netahá, s fenkou
se bez problému snese. Vhodný k dětem.

Bája

Bája je odrostlé štěňátko, věk cca 8 měsíců, kříženec
ridgebacka, po kterém jí zůstal jen říč na hřbetu. Když
k nám přišla, byla velmi hubená a nedůvěřivá, asi si
nezažila nic dobrého. Posupně nabírá na váze a získává důvěru k ostatním lidem, ale jde to pomalu. Bez
problému se snese s pejskem, na vodítku chodí sice
nerada, ale pěkně.

Sam

Sam je kříženec malého vzrůstu ve věku 6-8 roků, který
se každý den probudí s dobrou náladou. Má přátelskou,
temperamentní povahu, je to velký mazel. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně pobíhat
a hlídat. S fenkou se bez problému snese.

První studenti třídy se sportovní přípravou přijati na Gymnázium Jiřího Wolkera

„Z třiceti přijatých studentů má šestnáct vyznamenání,“
pochvaluje si zástupce ředitele Michal Müller
PROSTĚJOV Během právě končícího měsíce proběhly první
talentové přijímací zkoušky do nově otevřeného studijního
oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Tuto množnost
oceňuje většina sportovních klubů ve městě, kterým dřív talentovaní studenti odcházeli na nejbližší sportovní gymnázia
do Brna či Ostravy. O výsledcích přijímacích zkoušek hovořil
Večerník se zástupcem ředitele školy a předsedou výběrové
komise Michalem Müllerem.
Jaké máte primární zkušenosti
s přijímacími zkouškami do tohoto nového oboru?
„S přijímacími zkouškami do nového oboru
gymnázia se sportovní přípravou jsme navýsost spokojeni. Obdrželi jsme osmatřicet
přihlášek, přičemž jsme do nově otevřeného
ročníku přijali třicet žáků. Na jednu stranu
jsou to talentovaní sportovci, na druhou děti
mající ve škole kvalitní prospěch. Dá se tedy
říci, že to bude třída sportovců, ale i dobrých
studentů.“
Jsou to opravdu studenti, kteří
zvládnou náročné studium na
gymnáziu?
„Zaslechl jsem z mnoha stran, že přijímáme
čtverkaře nebo obecně žáky s horším
prospěchem, proto jsme si vypracovali
z přihlášek ke studiu podrobnou statistiku.

Z třiceti přijatých studentů má šestnáct vyznamenání, celkový známkový průměr všech
přijatých činí 1,8. Dokonce dvě studentky se
mohou pochlubit samými jedničkami. Po
prospěchové stránce tedy panuje na naší
straně maximální spokojenost.“
Jaké sporty jsou v novém studijním oboru zastoupeny?
„Co se týče skladby jednotlivých sportů,
tak nejvíce máme děvčat volejbalistek z VK
AGEL Prostějov. Následuje basketbal,
přijali jsme jak chlapce z Orlů, tak děvčata
z TJ OP Prostějov. Následují tenisté, atleti,
cyklisté, fotbalisté a hokejisté. Zastoupení
majíj i nohejbal, gymnastika a plavání.“
Předpokládám, že coby sportovní talenty se už budoucí studenti mohou pochlubit osobními
úspěchy?

„Například mezi přijatými hokejisty máme
jednoho hráče momentálně působícího v
nejvyšší zámořské soutěži juniorů. Nastupuje
i brankář Kryštof Rochla, který hraje za místní
Jestřáby a na několika turnajích byl vyhlášen
nejlepším gólmanem, dokonce byl testován
kluby KHL Lvem Praha a Čerepovcem. Dále
tam máme několik medailistů z republikové
úrovni, reprezentanty České republiky, řada
z nich je v krajských výběrech pro celostátní
Olympiádu dětí a mládeže, volejbalistky
a basketbalisté působí na extraligové úrovni.“
Přihlásili se pouze studenti
z prostějovského regionu?
„Naše gymnázium je v tomto oboru
vpravdě nadregionální, nejsou zde studenti
pouze z Olomouckého kraje, ale z celé
Moravy od Uherského Hradiště po Ostravu. Někteří uchazeči jsou dokonce ze Svitav, Ústí nad Orlicí či Hradce Králové, tedy
z východu Čech. V síti podobně zaměřených
gymnázií, z nichž nejbližší je brněnské
Gymnázium Ludvíka Daňka a Gymnázium
Dany a Emila Zátopkových v Ostravě, jsme
zaplnili prázdné místo v Olomouckém kraji,
p
a to považujeme
za velký úspěch.“
Jak vlastně pobíhaly přijímací
zkoušky?
„Nejdříve jsme stanovili kritéria přijetí,
kde jsme hodnotili jednak prospěch ze

základní školy a také úspěchy i dosažené
výsledky na poli sportovním. Následné
přijímací zkoušky probíhaly formou
pohovorů. Jsou sice koncipovány jako
talentové, ale volili jsme raději tuto formu,
protože jsem přesvědčen, že nelze přesně
změřit a porovnat talent u hokejisty, plavce
nebo volejbalistky nějakým cvičením.
Každý se pohybuje v jiném prostředí
a musí mít pro svůj sport trochu jiné
předpoklady. Své úspěchy, které uchazeči
doložili, jasně dokazují míru jejich talentu. U pohovorů jsme mapovali přístup
ke škole, sportovní úspěchy, množství
tréninků, ale třeba další koníčky či záliby.
Mohli jsme tak pozorovat pružnost jednotlivých uchazečů, jejich intelekt a vize,
čeho chtějí v životě dosáhnout. Většina
nás mile překvapila, jak ve svém věku mají
uspořádány své priority. Na výběru talentovaných žáků se podílela předsedkyně
předmětové komise tělesné výchovy
Radka Svobodová, učitel matematiky
a fyziky Luděk Škvařil a pozvali jsme i mistra světa v cyklistce Vladimíra Vačkáře.
Jeho pohled úspěšného sportovce
a zkušeného trenéra byl vysoce přínosný
a kontakt s ním pro většinu uchazečů motivující. Ne každý den mají děti možnost
vést dialog se sportovní legendou.“ (pr)
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aneb jsme
s vámi
u toho...

SOUZENÁ DOKTORKA PODNIKÁ V HRUBČICÍCH
Pluhaøová se spojila s odsouzeným Pekaøem
OSTRAVA, PROSTĚJOV, HRUBČICE Tak to je výsměch. Ani po
půldruhém roce od podání obžaloby nebyla PhDr. Ivana Pluhařová odsouzená. Rodačka z Frýdku-Místku, která působila i v Prostějově, si dle státního zástupce díky četným podvodům přišla na
statisíce korun. Přijít k ostravskému soudu se však opakovaně neobtěžovala. Dle našich informací v současnosti podniká společně
se Zdeňkem Pekařem, který by dle místních měl už také sedět...

Martin Zaoral
●● Doktorka filozofie Ivana Pluhařová
měla v celkem jedenácti případech podvést podnikatele, firmy, hoteliéry, realitní
makléře a dokonce i obecní úřad a nadační fond. Poslední hlavní líčení v její věci
bylo nařízeno na úterý dvacátého ledna.
Ale ani tentokrát se nekonal! „Hlavní
líčení bylo pro neúčast obžalované odročeno na osmnáctého března letošního roku,“
informoval Večerník Lukáš Delong, tiskový mluvčí Okresního soudu v Ostravě.

V případě opakovaného nedostavení
se, může soud udělit pořádkovou pokutu až padesát tisíc korun. Mimo to
za trestný čin podvodu, kterým způsobila větší škodu, hrozí Ivaně Pluhařové trest vězení na jeden rok až pět
let nebo peněžitý trest. Rovněž bude
muset zaplatit škodu, kterou svým jednáním způsobila. Za situace, kdy nebyl
dosud vynesen rozsudek nad Ivanou
Pluhařovou, není vůbec vyloučeno, že
si obžalovaná stále půjčuje další peníze, které již nevrací.

VEDENÍ URÈICKÉ RADNICE
ZAHRNUTO PODÁNÍMI,
PADLO I TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Určice - Povolební Určice jsou Tento fakt potvrdila i Policie
stále daleky politické stabili- ČR. „Ano, přijali jsme anonymzace. Místo
ní oznámení,
systematiczjistili jsme které je ve fázi
ké práce pro
šetření. K jeho
obec se musí
obsahu nebuvedení tamní radnice takřka deme sdělovat bližší informace,“
obden vypořádávat s nejrůzněj- sdělila Irena Urbánková, tisková
šími dotazy a podáními z pera mluvčí Krajského ředitelství poopozice.
licie Olomouckého kraje.
Prověřování všech možných pí- „Ať už mi to budete věřit nebo
semností, dokladů a dokumen- ne, ani já, ani nikdo ze zastutů z minulého volebního obdo- pitelů Občané pro Určice toto
bí zaměstnává nejen opozici, oznámení nepodal a ani nevíme,
ale logicky i vedení radnice. na koho by mělo být podáno,“
Jak zjistil Večerník, věc došla reagovala exkluzivně pro Večerdokonce tak daleko, že byly ník zastupitelka Marie Slezákozainteresovány orgány činné vá. Starosta Vlastimil Konšel se
v trestním řízení skrze trestní k záležitosti vyjádří až v příštích
oznámení.
týdnech.

Pluhařová a Pekař
aneb svůj k svému
Večernik se pokusil zjistit, co Ivana Pluhařová dělá v současnosti. Podle informací
z obchodního rejstříku patří této ženě firma
Tizian Links. Její společnicí je matka bývalého
podnikatele Zdeňka Pekaře, kterému soud
zakázal podnikat. Zdeněk Pekař byl v minulosti mimo jiné souzen za to, že z kanceláře
právníka a prostějovského zastupitele Josefa
Augustina ukradl sto šedesát dva tisíc korun.
Firma sídlí v areálu družstva v Hrubčicích.
„Původně se jmenovala koPek a výraběla plošiny pro bezbariérový přístup. Pak se přejmenovala, ale myslím, že dělá stále to samé. Pana
Pekaře znám, ale delší čas jsem ho tu neviděl.
Co jsem slyšel, tak skončil ve vězení, prý dostal tři roky,“ prozradil nám jeden z místních.
Doktorku Pluhařovou se Večerníku kontak- Firma Ivany Pluhařové sídlí v areálu družstva v Hrubčicích. Její společník Zdeněk Pekař by měl být zřejmě ve výkonu trestu.
tovat nepodařilo.
2x foto: Martin Zaoral a 123rf.com

➢
Nádražáky dráždí SPREJEŘI,
v Nezamyslicích zase udeřili! VEČERNÍK
RYCHLÝ
Více na straně

NEZAMYSLICE To už je moc! Během
posledního půlroku už počtvrté způsobili sprejeři výrazné škody na vlakových
soupravách na nádraží v Nezamyslicích.
Podle zdejšího starosty nemusí jít o domorodce. Policie nyní aktuálně řeší případ ze začátku uplynulého týdne, pachatelé i těch předešlých však zůstávají stále
neznámí...
„Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je
podezřelý zatím neznámý vandal, který během noci z neděle osmnáctého na pondělí
devatenáctého ledna posprejoval jeden z vagonů elektrického pantografu na vlakovém
nádraží v Nezamyslicích. Nastříkal na něj
různobarevný nečitelný nápis o velikosti sedmnáctkrát dva metry a nečitelný text černé
barvy. Škoda byla předběžně vyčíslena na
dvacet tisíc korun,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Opakované ničení vagonů už pořádně
dráždí místní nádražáky. „Co můžeme dělat, ty případy jsme nahlásili policii, jakmile
jsme na ně přišli. Byl to ale mžik, nikdy jsme
žádného sprejera při činu neviděli. Kdyby jo,
už by ho měli policajti,“ svěřila se Večerníku

Pøechody v Konici
èekají zmìny
Konice (mls) - Městská policie ve
spolupráci s odbore
m dopravy
pracují na návrhu technického řešení
přechodů v ulici Vrchlického a Tyršova v Konici. Součástí projektu má být
i vyčíslení nákladů.

Na nezamyslickém nádraží jsou sprejeři jako doma, už zde způsobili na vagonech
desetitisícové škody.
2x foto: Michal Kadlec
pracovnice dopravní služby na nezamyslickém nádraží.
Večerník kontaktoval i starostu Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka. „Podrobnosti o těch
případech z nádraží nevím, přímo v obci
máme naštěstí od sprejerů klid. Ale víte, pochybuji, že ti, co ničí vagony na nádraží, jsou
místní. Nezamyslice patří k větším železnič-

ním uzlům, ten sprejer může být klidně úplně z opačného konce Moravy,“ míní starosta
Nezamyslic Vlastimil Michlíček.
Po pachatelích tak policie usilovně pátrá.
„V případě zjištění pachatele mu za uvedený
přečin hrozí až roční pobyt za mřížemi,“ připomněla mluvčí krajské policie Urbánková.
(mik)

KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA ZABIJAČKU!
PŘÍSNÉ HYGIENICKÉ NORMY EVROPSKÉ UNIE
ANI ČEŠTÍ UDAVAČI TRADICI ZATÍM NEVYMÝTILI
Martin Zaoral
●● Zabijačku si vzít nedáme!
I když hrozí, že nás někdo udá
a bude nám hrozit i pokuta.
Tak by se dal shrnout organizátorů oblíbených akcí
s dobrým jídlem v regionu.

Bez oblíbené akce „Vepřobraní“ si obyvatelé Vrbátek začátek prosince už neumí ani
představit. Nejinak tomu bylo i před zhruba měsícem.
Foto: archiv obce Vrbátky

Jak už Večerník informoval před dvěma roky, v České republice platí nařízení, které by při striktním dodržování fakticky zrušilo všechny zabijačky.
Podle přísných regulí Evropské unie
dosud nehotová potravina musí být
zpracována v podniku, který je pod
státním veterinárním dozorem. A to
v případě veřejně pořádaných zabi-

jaček obvykle neplatí. Za porušení
tohoto pravidla pak dokonce hrozí
sankce. „Krajské veterinární správy
v této souvislosti v celé republice
dosud udělily pokuty za přibližně sto
dvacet tisíc korun,“ uvedl mluvčí veterinární správy Petr Pejchal s tím, že
impulzem pro návštěvu kontrolorů
přitom bylo vždy udání.
Navzdory předpisům Evropské unic
i samotným udavačům se někteří organizátoři nevzdávají. „Je to akce pro lidi,
při které máme solidní návštěvnost
a všem náramně chutná. Rádi bychom
v ní pokračovali i nadále,“ prohlásil pro
Večerník starosta Vrbátek Ivo Zatloukal, kde už šest let vždy na Mikuláše
pořádají oblíbené „Vepřobraní“.
Naopak
v
Jednově
podobnou akci nedávno zrušili. Hlavním důvodem k tomuto kro-

ku však byl fakt, že nenaplnila
očekávání organizátorů. „Pravdou
ale je, že legislativa Evropské unice
k pořádání podobných akcí určitě
nikoho nepovzbudí,“ míní starostka
Suchdola Jitka Zahálková. Právě tam
místní hasiči v zabijačkách pokračují
i nadále. „Jednu dělají zrovna v sobotu. Je to však čistě pro ně, nikoho
mimo sbor na ni nezvou,“ upřesnila
Zahálková.
Je skutečně riziko udělení pokuty
tak vysoké? Neoblomní propagátoři
dobrého jídla si to tak úplně nemyslí.
„Když dáte málo sousedům, tak vás
udají. Pokud ale nebudete škudlit, vše
proběhne bez problémů,“ smál se Ivo
Zatloukal z Vrbátek, kde před obecním úřadem každoročně poráží průměrně třímetrákového pašíka.

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
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nalistujte stranu 28

V Domovì pro seniory
v Kostelci bude vodu
ohøívat slunce
Kostelec na Hané (mls) - Za 695 590
korun dodá pardubická firma PROPULS SOLAR solární panely pro
ohřev teplé vody v objektu Domova
pro seniory v Kostelci na Hané. Akci
bude dozorovat společnost STAVING
engineering ze Slatinek. Inkasovat za
to bude 84 700 korun.
Kolik penìz dají
Nìmèice na školy?
Němčice nad Hanou (mls) - Zastupitelstvo v Němčicích schválilo dotace
pro příspěvkové organizace v Němčicích. Místní ZUŠ z městského rozpočtu dostane 820 000 Kč, mateřinka
1 026 000 Kč, základka 3 033 826 Kč
a DDM Orion 404 240 Kč.
Konice bude
mít nový web
Konice (mls) - Společnost Webhouse
by měla vytvořit nové webové stránky
města Konice. Nové stránky by měly
přinést vyšší bezpečnost proti případným útokům. Součástí stránek bude
i služba „Kalendář akcí“.

KDE SE
CO DÌJE?

SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA
AKCE NÁM
VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433
608 960 042
VECERNIK@PV.CZ

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz

zprávy z regionu
Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRIMI
Z REGIONU
Ráno nadýchal
Minulý čtvrtek 22. ledna kolem
šesté hodiny ráno kontrolovali policisté ve Zdětíně řidiče vozidla Mazda.
U třiačtyřicetiletého řidiče provedli
dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a
naměřili mu 0,36 promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý ze
spáchání přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
--------------------------

Odcizil
elektromotory

V první polovině ledna loňského roku
došlo v jednom z areálů v malé obci na
Konicku ke krádeži. Tehdy neznámý
pachatel odcizil z přístřešku šest
elektromotorů. Policisté případ objasnili, podezřelým je devětadvacetiletý
muž z Olomoucka, který dříve v objektu pracoval. Odcizené elektromotory
prodal do sběrných surovin a takto získané peníze použil pro vlastní potřebu.
Škoda, kterou svým jednáním způsobil,
byla vyčíslena na jedenáct tisíc korun.
--------------------------

pro Večerník

Martin ZAORAL

ČELECHOVICE NA HANÉ Dvě trasy vedoucí z Čelechovic
na Kosíř, otevřená rozhledna, vesele plápolající oheň
v ohništi na hanáckém Mont Blancu či nový minipivovar
ve Lhotě pod Kosířem, v cíli pak svařák, čaj, originální perníková medaile a především příjemný pocit z pohybu na
čerstvém vzduchu - tak to vše bylo připraveno pro celkem
143 účastníků sobotního Zimního putování z Čelechovic
do Čelechovic přes vrchol Kosíře. A Večerník byl u toho!

Fotoreportáž

●● O tom, že Kosíř je hlavním poutním
místem široko daleko, rozhodně nemůže být
pochyb. Uplynulou sobotu se jím stala také
pěkná sokolovna v Čelechovicích na Hané.
Právě odtud vycházeli a sem se i vraceli účastníci patnáctého ročníku pochodu, který už
popatnácté uspořádali místní sokolové.
Letos na něj dorazilo celkem 143 poutníků, přibližně polovina z nich zvolila kratší
desetikilometrovou trasu vedoucí přímo
z Čelechovic na Kosíř, ta druhá si pak cestu
prodloužila o tři kilometry, když se nejprve
vydala po cestě zvané Hraběnka do Čech
pod Kosířem, a teprve následně vystoupala
k vrcholu. Kdo chtěl, mohl ještě sejít do Lho-

ty pod Kosířem, vzdálené dva kilometry, kde
byl nedávno otevřený malý rodinný minipivovar.
Co poutník, to jiný příběh. „Než jsem jel asi
před dvěma roky na misi do Afghánistánu,
tak jsem z Čelechovic na Kosíř pravidelně
běhal. Počítal jsem to a během půl roku
jsem tam byl celkem šedesátkrát,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Žítek z Čelechovic, který
tentokrát na Kosíř vyrazil v poklidném tempu. Společnost mu totiž dělala jeho šestiletá
dcera Eliška.
Nejvzdálenější poutník do Čelechovic
dorazil z Moravské Třebové. Výrazně
blíž to měla sympatická rodina Smičko-

lidé
li
idéé zimního
zim
mníh
ho putování...
puttovvání...

3x foto: Martin Zaoral

Straka z „Metel“
V přesně nezjištěnou dobu od 15. do 21.
ledna 2014 se vloupal neznámý pachatel do neobývaného domu v Otaslavicích. Vylomil dveře a z domu odcizil
televizi, domácí kino s reprobednami,
počítač a satelit. Všechny věci byly
uloženy v uzamčené místnosti, kam se
zloděj dostal po vypáčení dveří. Odcizením a poškozením způsobil zloděj
škodu za sedmadvacet tisíc korun.
--------------------------

V Němčicích se
nepije!
Minulé pondělí 19. ledna ráno se na
Němčicku uskutečnila policejní razie
zaměřená hlavně na požití alkoholických nápojů u řidičů před jízdou. Policisté zkontrolovali celkem šestaosmdesát
šoférů, žádný z nich ale neměl pozitivní
zkoušku na alkohol!
--------------------------

Vybílená chata
Vlastní rekreační chatu si snad bude
vybavovat zatím neznámý pachatel,
který se v čase od 20. prosince loňského
roku do soboty 17. ledna 2015 vloupal
do chaty nacházející se v katastrálním
území obce Tištín. Vypáčil na ní dveře
a odcizil zařízení, mříže z okna chaty a
dveří. Vloupal se také do kůlny, odkud
ukradl nářadí a zahradní nábytek, kovové mříže ze dveří kůlny a okna kůlny.
Celková škoda byla vyčíslena na 110
600 korun. Pachateli hrozí až pětiletý
kriminál.

aneb jsme
s vámi u toho...

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ NA KOSÍŘ PROVĚTRALO HLAVY I PLÍCE HANÁCI TO ROZTÁČELI
Poutníci se popatnácté vypravili z Èelechovic do Èelechovic
NA BÁLE V KOSTELCI
původní zpravodajství z Prostějova
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v Kostelci na Hané. Hanácký bál byl
i letos krátce po osmé hodině zahájen
„polonézó“.
O tom, že jedinečný svět krojů a tradičních
hanáckých řemesel a tanců fascinuje i děti,
se mohli všichni přesvědčit při vystoupení
takzvaného „Malého Kosíře“. Vrcholem
folklórního programu pak byla „Moravská
beseda“, kterou Kosíř předvedl společně
s Hanáky z Kojetína. „V uplynulém roce
jsme se zúčastnili celé řady povedených
akcí jako například Dožatá v Pivíně či
Setkání Kostelců v Kostelci u Holešova.
Mimo jiné jsme se do prvomájového rána
prozpívali u cimbálu pod žudrem v Bílovicích,“ ohlédl se zpro Večerník a uplynulým
rokem Vladimír Procházka, který ve funkci vedoucího souboru Kosíř vystřídal Bohumila Dostála. „Byl to náš kamarád, který
nám všem stále velice chybí,“ posteskl si
Procházka.

PŘI SRÁŽCE AUT
SE ŘIDIČKA
LEHCE ZRANILA

DOLOPLAZY Zřejmě na chybu
mladého řidiče osobního auta doplatila uplynulý pátek žena za volantem
Toyoty. Nedokázala se vyhnout mladíkovi, který nezvládl své auto a v zatáčce vjel do protisměru. Při srážce
utrpěla lehké zranění.
„V pátek třiadvacátého ledna kolem
poledne řídil třiadvacetiletý řidič vozidlo značky Volkswagen Polo na silnici
v Doloplazech ve směru od Nezamyslic.
Při nájezdu do obce v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost vozidla, dostal
se do smyku a vyjel do protisměru. Zde
se střetl s osobním vozidlem Toyota Verso, které řídila čtyřiatřicetiletá řidička.
Při nehodě došlo k jejímu lehkému zranění a hmotné škodě na obou vozidlech
vyčíslené celkem na sedmdesát tisíc
korun,“ informovala Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. J
ak dodala, alkohol byl u obou řidičů na
místě nehody vyloučen orientační dechovou zkouškou. Příčiny a okolnosti
nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ Hanácký
folklórní soubor Kosíř z Kostelce na
Hané se v minulém roce musel vypořádat s krutou ránou, když v srpnu zemřel jeho dlouholetý vedoucí MUDr.
Bohumil Dostál. O tom, že soubor jede
dál, se mohli přesvědčit návštěvníci deNa plese se v krásných ručně vyšívaných krojích představila i nastupující generace
větatřicátého Hanáckého bálu, který se
hanáckého souboru.
Foto: Martin Zaoral
uplynulou sobotu konal v kostelecké
V současnosti soubor nacvičuje nová pásma zmínil se Vladimír Procházka. Návštěvníci
sokolovně. Večerník byl u toho!
Pro všechny účastníky Zimního putování byly připraveny originální perníkové metanců pro nadcházející sezónu. „Chtěl bych plesu si mohli pochutnat na připravených
Kdo
našel
zalíbení
v
pohledu
na
tanec
daile, které peče Marcela Vybíhalová.
Foto: Martin Zaoral
poděkovat všem, kteří nás finančně podpo- lahůdkách, k tanci jim až do třech hodin do
v nádherných ručně vyšívaných krojích,
rují. Bez nich bychom nemohli dál fungovat,“ rána hrála hudební skupina Tyrkys.
vých ze Smržic. Právě tříletý Lukáš Smič- právě i na takových akcích, jakým je Zimní ten o víkendu nemohl chybět na plese
ka se stal nejmladším účastníkem puto- putování z Čelechovic do Čelechovic. „Příští
jakožto nejčtenější regionální periodikum, tak obnovuje seriál rozvání. „A to už je tu letos potřetí! Jeli jsme rok se tu snad sejdeme zase,“ doufá za organihovorů s regionálními starosty. Na tomto místě dostanou v každém
s ním už v době, kdy byl ještě v kočárku,“ zátory Milada Dosedělová.
vydání příležitost prezentovat se především nové tváře v čele regipoznamenala jeho maminka, která i se
Vyzpovídáme hlavy mìst, mìstysù a obcí
CHCETE večerník
onálních vesnic a městysů. Dojde ale i na starousedlíky. Pokud by
svým manželem má k pohybu očividně
NADÁLE ZA
blízko. Ve stejném duchu zjevně oba vyNa podzim loňského roku žila celá republika včetně téměř stovky obcí V naprosté většině případů se toho až tolik nezměnilo a důvěru do- se stalo, že interview zrovna toho svého prvního muže či dámy na
PATNÁCT KORUN?
chovávají i své děti.
na Prostějovsku komunálními volbami. Znovu po čtyřech letech do- stalo stávající osazenstvo, v některých případech ale došlo k zvra- stránkách Večerníku nenajdete, je jediným důvodem nezájem druhé
nalistujte
stranu 28
Je nepochybně dobré, že podobně naladění
stali občané možnost vybrat si své delegáty do obecních zastupitelstev. tům a dnes je tudíž ledaskde vše jinak. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, strany. Večerník dá totiž stejnou příležitost všem!
lidé mají příležitost se vzájemně potkávat

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Na vrchol Kosíře vyrazili i Vanneska a Lukáš Smičkovi Nejstarší účastník, čtyřiaosmdesátiletý Jaroslav Punčochář Vydávání diplomů i perníkových medailí měla pod palze Smržic. Ač už nebyl žádným nováčkem, stal se tříletý z Kelčic obvykle do Čelechovic vyráží na kole na červnovou cem čelechovická místostarostka a členka místního soLukáš nejmladším účastníkem.
akci Hanáckó rovinó a kopcama. Tentokrát zvolil chůzi.
kola Milada Dosedělová.

V PROTIVANOVĚ VYHOŘELA GARÁŽ
Auto majitele naštěstí hasiči včas vytlačili
PROTIVANOV Pět hasičských jednotek vyslalo v úterý 20. ledna těsně po
šestnácté hodině operační středisko
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k požáru hořící dílny
a garáže s uvnitř zaparkovaným vozidlem na ploše zhruba patnáct krát pět
metrů v Protivanově.
Profesionální hasiče z Prostějova, a to
osádky dvou cisternových vozidel, posílily mezikrajskou výpomocí jednotky
z Boskovic a Ždárné. K události také
ihned vyrazili místní dobrovolní hasiči
z Protivanova a nedaleké Nivy.
„Průzkumem bylo místní jednotkou potvrzeno zahoření pouze v garáži po neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm
při svařování. Vozidlo se naštěstí včas
podařilo dostat do bezpečí, došlo pouze

Vlastní chybou způsobil majitel při svařování v dílně a garáži požár. Hasičům se
naštěstí podařilo oheň zlikvidovat.
Foto: HZS Olomouckého kraje
k drobnému poškození. Hasičům se
během několika minut podařilo požár
lokalizovat i zlikvidovat. Plameny mimo
jiné poškodily část vybavení a sádrokartonového obložení, výše škody nebyla

prozatím přesně určena,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak dodal, během požáru i zásahu hasičů
nedošlo k žádnému zranění.
(mik)

Piráty silnic chytili v Nivě a Kostelci

TO JSOU ŘIDIČI! JEDEN OPILÝ,
DRUHÝ ZFETOVANÝ...
NIVA, KOSTELEC NA HANÉ - Potkat
se na silnici s takovými řidiči, to je hned
o malér postaráno! Policisté během minulého úterý při běžných kontrolách
načapali v Nivě silně podnapilého řidiče, v Kostelci na Hané zase mladík usedl za volant poté, co vykouřil cigaretu
marihuany.
„V úterý dvacátého ledna odpoledne zastavili policisté v obci Niva řidiče osobního
vozidla značky Peguot 306. Při orientační
dechové zkoušce nadýchal třiapadesátiletý
řidič 2,33 promile alkoholu. K požití alkoholu před jízdou se přiznal a s naměřenými
hodnotami souhlasil. Policisté mu na místě zadrželi řidičské oprávnění a zakázali

další jízdu,“ informovala o prvním případu
Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Rovněž v úterý jiná policejní hlídka odhalila dalšího piráta silnic, tentokrát pod
vlivem drogy. „Ve večerních hodinách
policisté zastavili na ulici Sportovní v Kostelci na Hané řidiče motorového vozidla
značky BMW. Následně u dvacetiletého
muže provedli test na omamnou, psychotropní nebo jinou návykovou látku, který
vyšel pozitivně na marihuanu. Také v tomto případě řidič s výsledkem testu souhlasil
a uvedl, že v odpoledních hodinách vykouřil jednu cigaretu marihuany,“ sdělila
dále Marie Štrbáková.
(mik)

„V životě se má vyzkoušet všechno,“ usmívá se nová starostka Protivanova Bronislava Krénarová

PROTIVANOV Malá revoluce nastala koncem uplynulého roku v Protivanově. Po dlouhých čtyřiadvaceti letech opustil post starosty Karel Trnečka, který již nehodlal v podzimních komunálních volbách kandidovat. Žezlo po něm přebrala o generaci a půl mladší Bronislava Krénarová. Matka dvou
dětí s titulem inženýr vystudovala na Mendelově univerzitě v Brně nejprve program Ekonomika
a management na Provozně-ekonomické fakultě a poté jako bakalář program Učitelství na Institutu
celoživotního vzdělávání. Po skončení rodičovské dovolené pracovala jako ekonomka na protivanovské základní škole, nyní se stala uvolněnou starostkou tohoto městyse.
v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
Jaké pro vás zatím byly úvodní měsíce v nové funkci?
„Docela hektické. Nové zastupitelstvo
přebralo několik záležitostí, které byly
rozpracovány v minulém volebním období, a bylo nezbytné je začít ihned řešit.
Šlo zejména o akce spolufinancované Ev-

ropskou Unií a vzhledem k podmínkám
poskytnutí dotací bylo nutné dodržet závazné termíny.“
Kandidovala jste až jako číslo šest
uskupení „SNK-Protivanov“. Jak se
tedy zrodilo vaše zvolení do čela obce?
„Nešla jsem do komunálních voleb s cílem
obsadit funkci starosty. Chtěla jsem se ‚pouze‘ jako členka zastupitelstva podílet na správě městyse Protivanov, převzít pomyslnou
štafetu po svém otci, který byl dlouholetým
zastupitelem. Problém ale vznikl, že naše
kandidátka nebyla sestavena tak, jak bývá
obvyklé. Nikdo nebyl lídrem, u kterého by
bylo jasné, že se v případě zvolení do zastu-

pitelstva, stane starostou. V posledních čtyřiadvaceti letech byl vždy kandidát na starostu
jistý, pan Trnečka už ale loni nekandidoval.
Všichni jsme si to ale uvědomili až po velice
úspěšném volebním výsledku, kdy jsme získali sedm mandátů do jedenáctičlenného
zastupitelstva.“
Rozhodovala jste se dlouho?
„Nabídka na funkci starostky přišla
pár dní od voleb a bylo to pro mě veliké
překvapení. Říkala jsem si, poprvé jsem kandidovala do zastupitelstva a hned bych měla
být starostkou? Velmi dlouho jsem proto vše
zvažovala, nebyla jsem si jistá, zda právě já
jsem ta správná volba. Nakonec jsem však na

Do zastupitelstva se dostali kandidáti všech tří uskupení, jaká zatím
panuje atmosféra při jednáních?
„Dle mého názoru probíhají jednání zastupitelstva klidně a uvolněně. Všichni dostávají
stejný prostor vyjádřit své názory, probíhá
otevřená diskuze. Samozřejmě ne vždy se na
všem shodneme a debata je někdy ostřejší,
ale myslím si, že to ke správným jednáním
patří.“
Jaké jsou tedy vaše zkušenosti
z obecní politiky a co sama od sebe
očekáváte?
„Moje zkušenosti byly dosud minimální,
avšak každý den strávený ve funkci starostky
mi dává víc, než bych se kdykoliv a kdekoliv
„Bylo to pro mě veliké přemohla naučit. Od sebe očekávám, že budu
kvapení. Poprvé jsem kandidovavždy jednat podle nejlepšího vědomí a svěla do zastupitelstva a hned bych
měla být starostkou? Velmi dlouho
domí.“
jsem vše zvažovala.“
Do čeho byste se v tomto či dalších
letech chtěli v Protivanově pustit?
nabídku kývla. Přece jen, v životě se má vy- „Je zde spousta věcí, které by se měly v náslezkoušet všechno.“ (smích)
dujících letech řešit...(úsměv) Je třeba zatep-

“

lit základní a mateřskou školu, opravit další
veřejné budovy, místní komunikace, veřejné
osvětlení, vybudovat zázemí pro sportovní či
zájmové aktivity občanů napříč generacemi
a mnoho dalšího. Vše však bude záviset na
dostupnosti finančních prostředků.“
Protivanov je nejvýše položenou
obcí regionu Prostějovska, navíc
poměrně daleko od větších měst. Jaký to
má vliv na rozvoj městyse?
„To je sice pravda, ale máme zde vše, co je
třeba ke kvalitnímu životu. Tedy dostupnou
zdravotní péči v podobě obvodního lékaře,
dětského lékaře, zubaře, gynekologa, dále
lékárnu, poštu, základní a mateřskou školu,
obchody, restaurace a jiné služby, zaměstnavatele poskytující pracovní místa pro místní občany. Veškeré služby navíc využívají
i obyvatelé okolních vesnic. V posledních
pěti letech se tu postavila spousta nových
rodinných domů, ve kterých bydlí zejména
rodiny s malými dětmi a výstavba pokračuje
i nadále. Kéž by tento trend vydržel i nadále.“
15012310032

15012310027
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rozhovor Večerníku

MILIVOJ „BANKY CHTĚLY, ABY TUHÝ A SPOL. RUČILI
ZA DLUHY SVÝM MAJETKEM. ONI TO ODMÍTLI...“
ŽÁK: Otevřený rozhovor s člověkem, který byl v čele Oděvního podniku až do jeho samotného konce
v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptal

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Legendární
Oděvní podnik Prostějov
měl pouze dva předsedy
představenstva, kteří měli
fakticky nejvyšší pravomoc
při rozhodování o směřování
celé společnosti. Tím prvním
byl František Tuhý, druhým
Milivoj Žák. Proč zůstával tento muž v čele podniku, jehož
budoucnost se nejevila vůbec
dobře? A co z toho měl? Tyto a
celou řadu dalších ožehavých
otázek Večerník probral v exkluzivním rozhovoru právě
s posledním šéfem „ópéčka“,
z jehož rozsáhlého areálu ve
Vrahovicích už zůstala pouze hromada suti. A je to věru
hodně zajímavé čtení...
●● Z OP Prostějov jste definitivně
odešel v říjnu 2012. Co nyní děláte?
„S Oděvním podnikem jsem doslova
spojil svůj život. Až do smrti mě nepřestane mrzet, jak vše nakonec dopadlo.
V současnosti hledám uplatnění velice
složitě, práci mi nikdo jen tak nenabídne. Řada lidí, které jsem znal a přislíbili
mi pomoc, se na mě jednoduše vykašlala. Ale to určitě není jen moje zkušenost. (pousměje se) Navíc jsem v OP
čelil dlouhodobě velkému stresu, který
jsem odskákal na zdraví. Už v roce 2009
jsem byl na operaci srdeční chlopně
a od té doby se se mnou zdravotní problémy táhnou i nadále.“
 Někdo by řekl, že jste měl ve své
době takové příjmy, které by vám
i vaší rodině mohly zajistit bezstarostný život až do konce života...
„Tak tomu není! Nemá cenu zapírat, že
svého času byly moje příjmy opravdu
poměrně vysoké. Ale podobně vysoké
byly i mé výdaje. Postavil jsem dům,
snažil se zabezpečit děti, něco jsem
investoval. Navíc když máte peníze,
tak se na vás nabalí i řada lidí, kteří si
vaším prostřednictvím chtějí vydělat... Jenže to si v tu chvíli neuvědomíte
a berete je jako své přátele. Vložil jsem
třeba peníze do pojišťovacího fondu,
který zkrachoval. Takže si v současné
době stále hledám práci. Ale to mně nevadí, naopak pokud bych ji dostal, určitě
bych za ni byl rád stejně jako kdokoliv
jiný.“
●● Setkáváte se s tím, že vám někdo
vyčte odpovědnost za pád Oděvního
podniku?
„To ano. Někteří lidé si neberou servítky a říkají mi: ´Ty sis ale musel nakrást! Jak to, že ještě nejsi zavřený?´
Nevyčítám jim to, ale chci říct, že si
prostě domýšlí něco, co není pravda.
Faktem je, že jsem byl v nějaké pozici
a za Oděvní podnik nesl svůj díl odpovědnosti. Za to jsem měl i patřičnou odměnu a tohle beru jako daň za vše. Je to
břímě, které si s sebou ponesu až do smrti. Nicméně bych dodal ještě jednu věc:
možná jsem měl vysoký plat, ale nikdy
jsem nekradl!“
●● Když se do té doby vrátíme, minimálně od pololetí roku 2008 jste musel vědět, že Oděvní podnik není po
ekonomické stránce vůbec v dobrém
stavu. Připouštíte zpětně tuto skutečnost?
„Je pravdou, že situace byla v té době
hodně složitá. V prvním čtvrtletí zmiňovaného roku vykázala společnost ztrátu
čtyři sta milionů korun. To se nikdy
předtím nestalo. Když jsem se stal předsedou představenstva, už tehdy jsem
mluvil o tom, že pokud se nám firmu
podaří zachránit, stane se tak za cenu obrovských ztrát a nikdo nám tleskat nebude. A když se to nepodaří, tak se rovnou
můžeme odstěhovat...“
●● Riziko jste si tedy uvědomoval.
Proč jste raději neodešel?
„Tu možnost jsem zvažoval. Měl jsem
i nabídky dělat manažera ve strojírenské firmě, ale odmítl jsem je. Byl jsem
s Oděvním podnikem asi až příliš
spjat, byla to prostě má srdeční záležitost.“

●● Na první pohled člověka napadne,
že jste tam zůstal spíše kvůli penězům.
Například znalecký posudek, který
nedávno u soudu předložila obhajoba
pana Tuhého mluví o tom, že jste jako
předseda představenstva dostával
v roce 2009 měsíční
odměny dvě stě tisíc
korun, zatímco František Tuhý za stejnou
pozici bral pětatřicet
tisíc korun...
ko
„To není pravda! Jako
řadový člen jsem měl třié, co
atřicet tisíc korun, poté,
edsedy,
jsem přešel na pozici předsedy,
né. Pokud
zůstaly mé odměny stejné.
vím, tak dvě stě tisíc brall František
orčí rady. Ve
Tuhý coby předseda dozorčí
ovnání s ním, Zdeňkem
Zdeňkeem Kořínkem
srovnání
b můj celkový
či Jaroslavem Kučerou byl
lat i odměny určitě nižší
í...“
plat
nižší...
● Na kolik jste si tedy přišel?
●●
Základní měsíční plat jsem
jsem měl pětade„Základní
adesát tisíc korun. Jako člen
č představenvadesát
va jsem dostával zmín
něných třiatřicet
stva
zmíněných
síc a co se týče prémií, tak ty kolísaly
tisíc
kolísaly.
jich výše byla nejvíce dvě stě procent
Jejich
ákladního platu. Nebylo to tedy tři sta
základního
rocent jako třeba u Tuhého či Kořínka.
procent
Například za celý rok 2005 jsem si přišel
si na dva a půl milionu korun, v únoru
asi
006 jsem se vším všudy bral dvě stě
2006
denáct tisíc korun, v lednu 2008 to najedenáct
říklad bylo 304 977 korun. Žádné další
příklad
vláštní odměny jsem nedostával.“
zvláštní
● František Tuhý byl nakonec
●●
v roce 2008 za dramatických okolností
z představenstva odvolán. Proč?
V roce 2008 peněžní ústavy nařídi„V
lyy forenzní audit. Chtěly mít
stotu, že o peníze, které
jistotu,
Oděvnímu podniku
oskytly na úvěposkytly
ech, nepřijdou.
rech,
Z tohoto auditu
yplynul souvyplynul

„Určitě nebyla po celou dobu jeho
působení pouze negativní. Naopak
právě on byl tím, kdo po roce 1989
dokázal Oděvní podnik nejen zachránit, ale zajistit i jeho výrazný rozvoj.
Po roce 1995 se investovalo do no-

vých technologií, šili jsme pro značky, jakými byly třeba Hugo Boss,
bez nadsázky jsme dělali zřejmě nejlepší obleky v Evropě. Podařilo se
i rozjet výrobu obleků na míru takzvaných měřenek, což bylo z technologic-

František Tuhý, Zdeněk Kořínek, Jaroslav Kučera a Josef Roháček to odmítli.“
●● Co se dělo dál?
„Ony peněžní ústavy dále odmítly spolupracovat s panem Tuhým a Kořínkem v čele představenstva. Nicméně
i poté František Tuhý přešel do dozorčí rady, která
mohla odvolat představenstvo. Zůstával stále hlavním akcionářem, nešlo ho
jen tak odstavit. Měl stále
veškeré informace o dění
v podniku, vše podepisoval,
vedení s ním muselo konzultovat další kroky.“
●● Hlavní tváří OP Prostějov jste se ale po Františku
Tu
Tuhém
stal právě vy. Kromě
před
předsedy
představenstva jste dělal
tiskové mluvčího. Řada lidí vám
i tiskového
v té době měla za zlé, že vaše tehdejší
č
výroky často
neodpovídaly realitě...
„To se vvše řídilo zákonitostmi obchodu. V tak
takové situaci, ve které jsme byli,
jsme si pprostě nemohli dovolit říct, že
je něco špatně. Naší povinností bylo
sehnat zakázky, bojovali jsme o každou
z nich a zprávy o tom, že by ´ópéčko´
mohlo skončit, nám v tomto podrážely
nohy. Klienti nám přestávali věřit, že práci dokončíme, musel jsem je za každou
cenu přesvědčit, že situaci zvládneme.
Navíc jsem až do konce zůstával optimistou, věřil jsem, že se Oděvní podnik
zachrání!“
●● Jak vlastně vznikly dluhy, které firmě nakonec zlomily vaz?
„V roce 2002 bylo domluveno, že si podnik může u bank vzít úvěr až do výše jedné miliardy osmi set tisíc korun. V roce
2007 byla tato částka snížena na 1,2 miliardy korun. Jaké však byly přesně dlužné
částky, to přesně nevím...“
●● Měl se Oděvní podnik těmto závazkům vyhnout?
„S odstupem času vidím, že tyto dluhy byly jakýmsi čertovým mámením.
Když vás budou lákat do pekla, také vám
budou říkat, že je to pro vás jenom výhodné. Myslím, že dokud se braly malé
úvěry za jasným účelem, tak to ještě šlo
ustát. Problém vznikl s velkým úvěrem,
který po roce 2002 podniku zajistil nebezpečnou bezstarostnost. Zapomnělo
se šetřit, dělat nepopulární opatření
a myslet na to, že v budoucnosti se situace může výrazně zhoršit. Když k tomu
skutečně došlo, ukázalo se, že na to nejsme připraveni..“
●● Jak tedy vznikla celkem miliardová ztráta OP Prostějov na konci
2008?
„Až do roku 2007 se objevovaly krizové jevy, ale pořád se to drželo. Náš zisk
ovšem už tehdy plynul hlavně z takzvaných derivátových operací. Jde vlastně
o spekulace, kdy se obchoduje s něčím,
co ještě nebylo vyrobeno, ale u čeho
existuje předpoklad, že se v budoucnu
vyrobí. Až do roku 2007 se tato metoda
vyplácela, ale při větších problémech se
to už vyplácet přestalo.“
●● Byly ještě nějaké další příčiny?
„Zásadní roli sehrálo posílení koruny.
Ztráta pak vznikla i tak, že se odepsaly
zboží a materiál, které řadu let ležely ve
skladu a fakticky byly k ničemu. Přesto
se v účetnictví vedlo jako aktiva. Také
se odepsaly nedobytné pohledávky od
dlužníků, u nichž bylo jasné, že už své
dluhy nezaplatí. I tyto finance se dlouho
v účetnictví vedly jako naše aktiva, která
držela podnik v černých číslech.“

pozici,
„V Oděvním podniku jsem byl v nějaké
o osud
měl za to odpovídající odměnu a za jeh
ť ze strany
nesl svůj díl odpovědnosti. Nynější záš
to břímě,
některých lidí beru jako daň za to vše. Je
rti....“
které si s sebou zřejmě ponesu až do sm

●● V té době poprvé vyplula na povrch informace o astronomických
odměnách, které si nechal vyplatit
František Tuhý. Jak to s nimi bylo?
„Po odvolání Františka Tuhého mě
představenstvo vyzvalo, abych zjistil,
v jaké výši byly jeho odměny. Šel jsem
za panem Hrubým, aby mi tyto částky
vypsal a následně s nimi seznámil představenstvo. Vzbudilo to velký poprask,
odměny pro pana Tuhého byly ve srovnání s jinými extrémně vysoké a ročně
přesahovaly šest milionů korun. Výše
této částky nás překvapila, neřešili jsme
to, zda byla či nebyla vyplacena oprávněně. Po mně si tyto informace převzal Roman Hanus s tím, že se na celou situaci
podívá a najme si advokátní kancelář. Víc
jsem se už o celou záležitost nezajímal.“
●● Pan Hrubý ovšem u soudu odmítl,
že byste ho o sdělení částek žádal. Nemohlo by to být například tím, že jste
byl coby náměstek v podobné pozici
jako pan Tuhý, takže jste neměl zájem
celou věc prošetřovat?
„Takhle to nebylo!“
●● Po odchodu Františka Tuhého
výrazně vzrostl vliv právníka Romana Hanuse, který byl synem člena
představenstva České spořitelny coby
největšího věřitele Oděvního podniku. Sám o sobě prohlašoval, že je majitelem OP Prostějov. Jaká byla jeho
faktická role?
„Od roku 2003 byl členem představenstva, působil vzdělaně a pozitivně. Měl
spoustu kontaktů, byl schopný například
účinně vymáhat dluhy. Nebyl přímo
z oboru, takže na vše hledal odborníky,
s nimiž se radil. To byl ovšem důvod,
proč se řada věcí protahovala.“
●● Tehdy také do podniku přišel krizový manažer Pavel Cesnek. Proč musel odejít on?
„Když nastoupil pan Cesnek, tak jsme
všichni věřili, že nelehkou situaci zvládneme. Byl schopný a působil velmi razantně. Snažil se prodat vše, co šlo, získat
hotové peníze, aby mohl bankám začít
splácet úvěry. Všechno strašně zlevnil.
Později mu bylo vytýkáno, že svoji razanci přehnal. Jeho problém byl v tom,
že nedůvěřoval lidem z Oděvního podniku. Najal si manažery z venku, kteří
často nerozuměli problematice, vše jim
dlouho trvalo a nepracovali vždy dobře.
Po něm do funkce generální ředitelky
nastoupila Zuzana Vlachová, která naopak problematiku podniku znala velmi
dobře.“
●● Vyvrcholením nepříznivého vývoje bylo vyhlášení insolvence v lednu 2010. Jak k tomu došlo?
„Já to vnímám jako nešťastnou shodu
okolností... Ležel jsem v té době na lůžku
v nemocnici a banky se už odmítly podílet na dalším financování provozu. Tím
to vše prakticky skončilo.“
●● Lidé přicházeli a odcházeli, vy jste
ovšem v Oděvním podniku zůstal až
do úplného konce...
„To je pravda. Po roce 2010 jsem spolupracoval s insolvenčními správci. Tehdy
probíhala nevídaná bitva mezi věřiteli.
Byli jsme mezi nimi jako v kleštích a přitom se snažili zachránit alespoň měřenky. Jejich know-how si přitom přivlastnil
Michal Šmíd a jeho společnost, takže
jsme na něj podali žalobu. V září 2012 se
podařilo měřenky úspěšně prodat, měsíc
poté jsem v Oděvním podniku skončil.
Celé to bylo hodně bolestivé, ale jsem
rád, že se měřenky navzdory všem tlakům podařilo zachránit.“

vizitka
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Foto: Martin Zaoral

kého hlediska velice náročné a v oblasti výroby oděvů
úplný vrchol toho, co byl někdo na světě vůbec schopen
vytvořit. Jenže s postupem
času se role Františka Tuhého
v podniku začala měnit. Začínal být čím dál více pasivní,
až jej všichni spolupracovníci
začali vnímat spíše negativně.
Na konci to už bylo hodně zlé...“
zlé...“
●● Za jakých okolností
pěněžní ústavy v čele s Českou spořitelnou Oděvní podnik fakticky ovládly?
„V červnu 2008 banky vyzvaly
čtyři hlavní akcionáře a fakticky
i majitele podniku, aby za úvěry
poskytnuté společnosti ručili
svým vlastním majetkem. Hrozili tím, že v opačném případě
vyzvou podnik, aby veškeré
své úvěry okamžitě zaplatil.
To by ovšem firmu naprosto
zlikvidovalo. Navzdory tomuto
riziku čtyři muži, kterými byli

ING. MILIVOJ ŽÁK
✓ Narodil se 22. února 1957 v Kroměříži.
✓Vystudoval gymnázium v Kroměříži a poté i dopravní prů-

myslovku v České Třebové. Následně byl přijat na ekonomickou fakultu Federální školy dopravy a spojů v Žilině, kterou
dokončil v roce 1982.
✓ Po dvouletém působení v Praze nastoupil v roce 1984 do Oděvního podniku
Prostějov. Od roku 1987 nastoupil na ekonomický úsek, kde v roce 1990 měl odpovědnost za sestavování plánu. V letech 1991 a 1992 absolvoval školu v anglickém
Huddersfieldu. Po návratu do OP se stal vedoucím marketingu, následně měl na
starosti i síť prodejen, jejichž počet se zastavil na čísle 122. V roce 1999 se stal obchodním náměstkem pro Českou republiku a země střední Evropy. Od roku 2001
působil jako člen představenstva Oděvního podniku, jehož předsedou se stal v roce
2008. Z podniku odešel v říjnu 2012.
✓ Je ženatý, má tři syny. Prostřední syn Karel je sochařem a v současnosti
působí na hradě Bítov.
✓ Mezi jeho záliby patří průvodcovství, své přátele seznamuje s
architekturou i historií zejména Prahy, Vídně, Paříže, Krakova a
dalších měst. Aktivně se zajímá i o výtvarné umění, v oblibě má mimo
jiné užité umění z období biedermeieru či secese, fascinují jej například díla architekta Dušana Jurkoviče. Také rád píše, napsal už
několik desítek povídek, v nichž vychází ze svých životních zkušeností a nechává se inspirovat lidmi, které potkal.

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku

13

PROSTÌJOV A PLESOVÁ SEZÓNA
MATURITNÍ PLES ART ECON: VE ZNAMENÍ PŮVABU A ELEGANCE...
přímou reportáž
pro Večerník

Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Sobotní večer 24. ledna patřil především čerstvým maturantům z tříd 4.EP, 4.NGF a 2.PRO
prostějovské střední školy Art Econ,
kteří svůj velký den slavili spolu s příbuznými a přáteli pod střechou prostějovského Národního domu.

Společný snímek maturantů prostějovské střední školy Art Econ.
Tři v jednom a s překvapením. Tak by
se dal v jedné větě shrnout ples studentů letošních maturitních ročníků
prostějovské střední školy Art Econ.
Nádherné šaty a elegantní obleky letošních maturantů dávaly na vědomí, že jde
o výjimečný moment v životech nejen
mladých studentů, ale i jejich rodinných příslušníků, kteří si tuto slavnostní
událost přišli užít do reprezentativních
prostor Městského divadla.
„Všem to moc slušelo a nástup měli
prostě perfektní,“ nešetřila chválou Věra
Pospíšilová, která mezi letošními maturanty Art Econ měla svoji vnučku. „Je to
nádhera, když jsme měly maturitní ples

PLESY

v Prostějově a jeho okolí

31.1.
31.1.
31.1.
31.1.
31.1.
31.1.

Starosti svých studentů pochopitelně
ze všech nejlépe zná ředitelka školy
Art Econ, paní Ilona Raková: „Myslím
si, že ty klasické věci jako štěstí a pevné nervy by se v takových případech
měly přát pořád, protože jak štěstí, tak
pevné nervy budou určitě potřebovat
nejen u maturity, která je tou první
opravdu důležitou zkouškou. Po jejím
úspěšném zvládnutí a zdárném zakončení studia na studenty čekají další
výzvy, a to ať už jejich kroky povedou
na vysokou či vyšší školu nebo do zaměstnání. Přeji jim, aby to vykročení
bylo šťastné,“ popřála letošním maturantům ředitelka školy.

O OBECNÍM PLESE
V URČICÍCH
SE DOČTETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Anketa
Plesová sezóna je právě v plném proudu. V tomto období můžeme každý pátek a sobotu vyrazit na
nějaký ples. Stačí si vybrat, zda půjdeme na myslivecký, hasičský, sportovní, školní či nějaký z dalších
plesů. A co vy, jaký je váš zájem o tyto tradiční radovánky? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

CHYSTÁTE SE NA NĚJAKÝ PLES?
NE

ANO

JANA GRYGAROVÁ
PROSTĚJOV

MARTINA JEDLIČKOVÁ
PROSTĚJOV

„Na žádný ples se nechystáme, jelikož na podobné
akce vůbec nechodíme. S manželem spolu budeme
dvacet let a za celou tu dobu jsme byli na plese jen dvakrát. Asi nemáme potřebu chodit na plesy, nějak nás
to nenaplňuje. Raději si zajdeme do restaurace na večeři. Jinak všude chodíme společně s dětmi. (úsměv)“

„Na plesy chodíme rádi. Zrovna minulý víkend jsme
byli na jednom a máme v plánu se zúčastnit ještě pár
dalších. Nevyhledáváme městské plesy, ale spíše raději
chodíme na myslivecké a podobně. Téměř pravidelně
zkoušíme i štěstí v tombole, ale prozatím jsme neměli
velké štěstí na výhry. (smích)“

Zveme Vás na

REPREZENTAČNÍ PLES
výrobce obleků Koutný.
14. 2. 2015 v 19.00 hod.
KaSCentrum
Společenský dům Prostějov
Slavit budeme 20. výročí a vystoupí Roman
Vojtek a Heidi Janků. Tombola o saka
a obleky na míru. Barmanské a akrobatické
vystoupení.
OBLÉKÁ MUŽE

Cena 300 Kč. Vstupenky zakoupíte v prodejně
Koutný Prostějov, Okružní 4200.

15012310029

30.1.

Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOU obchodní Prostějov
Divadelní ples
Městské Divadlo v Prostějově
Prostějov
Městské Divadlo v Prostějově
Sokolský ples
Sokolovna Smržice
Smržice
TJ Sokol Smržice
Maškarní bál
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
Obec Mostkovice
Ples SK Lipová
Kulturní dům Lipová
Lipová
SK Lipová
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
RG a ZŠ města Prostějova
Velké sportovní plesy
Sokolovna Čechovice
Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Školní ples
Restaurace Zátiší Němčice n/H
Němčice n/H
Přátelé otevřené školy a ZŠ Němčice n/H

15012210021

23.1

Foto: Juraj Šefčík

my, bohužel jsme neměly tak krásné plesové róby, ale i tak si na ten náš významný večer rády vzpomeneme,“ přiznala
Jana Koldová i paní Oždianová, která na
maturitní ples své milované neteře dorazila až z Prahy.
Po tradičním stužkování a přípitku se společnost odebrala do sálu či vinárny, kde
si mohla po libosti vychutnat svůj velký
večer. „Už při nácviku jsme se bály, že na
pódiu spadneme, nebo že se něco pokazí.
Naštěstí se všechno povedlo,“ smály se
čerstvé maturantky Gabriela Krönerová
a Michaela Šilhánková z třídy 4. EP, které
přiznaly, že z maturitní zkoušky jim dělá
největší starosti ústní zkoušení.

1501191005

Nejpříhodnější čas! Právě v tomto období se tisíce lid zajímají o
to, kde si zatančit, sejít se s přáteli
či známými, pobavit se a samozřejmě se také dostat do nálady
při skleničce dobrého vína. To
všechno lze prožít při jediné příležitosti - při plesích, kterých se
nyní pořádá celá řádka. Večerník
pravidelně informuje své čtenáře o průběhu plesové sezóny, na
vybraných bálech pochopitelně
nemůžeme chybět. A tak v rámci
pravidelných reportáží s bohatou fotodokumentací z jednotlivých plesových zábav na území
celého regionu dnes přináší
Večerník i speciální stranu.
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reality, řádková inzerce
REALITY

Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01
796
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

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.390.000,-

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej RD 4+1 s dvojgaráží. Obytná
Cena: Kč 940.000,plocha 120 m2, zast. plocha 121 m2.

Prostějov, Krátká ul. Prodej pozemku na stavbu RD 1512 m2,
veškeré inž. sítě.
Cena: Kč 3.090.000,-

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
města. 777 602 873
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
REALITNÍ KANCELÁŘ
Opravy deštníků
VNB REALITY
Vedle knihkupectví u radnice
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
702 870 751
Prostějov
Provádíme také opravy plavek,
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
spodního prádla a zcelování
aktuálně NABÍZÍ:
BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
BYT 4+1, J.Zrzavého 1.620.000 Kč
Čištění kanalizací a odpadů
RD Laškov
490.000 Kč
Odvoz fekálií
RD Alojzov
740.000 Kč
Tel.: 774 368 343
RD po rek. Konice
1.300.000 Kč
Stěhování bez pomoci zákazníka
RD po rek.Tovačov
2.300.000 Kč
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč
Prostějov 604 389 367.
Komerč.objekt Držovice 3.800.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
aktuálně NABÍZÍ:
hmyzu, 602 76 47 13
BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč Doučování angličtiny pro děti a zaRD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč čátečníky. T.: 775 263 893 email.:
Chata, Březský vrch
430.000 Kč zdenka.kopecna@gmail.com
St.pozemek, Suchdol
470.000 Kč
St.pozemek, Vrahovice 1.100.000 Kč
Stolařství V. Jančík.
Pronájem kanceláře 5000 Kč +ink.
Domamyslická 104, PV.
Pronájem obchodu 12.000 Kč+ink.
www.stolarstvijancik.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
Tel.: 604 820 358
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
* Rodinné domy v PV a okolí
721 344 771. Práce strojem UNC, výko* Chaty, zahrady a pozemky
pové, terénní práce.
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
T.: 608 539 783
Koupíme RD do 1 mil. Kč. Tel.: 774 421 818

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
Kč 42.000,bez pozemku a bez dopravy
BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Okružní ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
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 + inkaso (3.000)
4+1, Pv, ul. Hanačka
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
Jindřich Skácel.

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

tel.: 582 333 433
mob. 608 960 042
e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

ˇ
NOVý Vecerník
za starou cenu!

Prodám nové parkety. Tel.: 723 088 425
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8
7balíčku s 0 Kč

K vážnému seznámení hledám ženu
z Pv a okolí. Vdovec 64/166. Tel.:
774 809 845

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Koupím 1+1, 2+1 v Pv. Platím hotově. Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky.
Volejte: 775 02 12 12
Tel.: 724 944 959

AUTO MOTO

v

Hledáme ke koupi větší byt 3+1,4+1. !PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle a seri- Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
ozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů.
Tel.: 774 421 818
Konzultace zdarma denně na 739 066 462
Pronajmu 1+1, po rekonstrukci,
5.000,- + inkaso, nutná kauce. Volný Rychlá půjčka PV a okolí. Tel.:
ihned. Tel.:603 503 366
776 087 428

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím

Nabízím rychlou hotovostní půjčku od
5 do 50 tis. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937

NOVINY NADÁLE

Pronajmu pěkný byt 2+kk, novostavba,
55 m2, 2 n.p. s výtahem, ul.Kostelecká,
PV. 8 100 Kč vč. inkasa. Volný ihned.Tel.:
777 956 050

ZA 15 KORUN?

a garáží ve dvou variantách: Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
po rekonstrukci, 774 409 430

Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2

Cena Kč 2,690.000,Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

Prodej nově budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
Sháním ke koupi dům v okolí a směr Plumlovská přehrada a její okolí. 732 388 718

nabídku RK

posílejte
do 29. 1.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

nalistujte
stranu 28

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
150123020039

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov

Prodám mezonetový byt 4+kk v OV, 110
m2, na ulici Krasická v Pv. Tel.: 604 129
145. RK nevolat!
150123020036

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 blízko nemocnice, nebo v okolí Kolářových sadů.
722 539 880

150123020038

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m2
Cena Kč 3,400.000,2
Plocha pozemku 228 m .
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

e 85
pouz

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

Pronájem bytu 3+1, cena dohodou, vol- Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte
né od 1.2.2015. Tel.: 728 359 122
604 603 644
Pronajmu obchod v centru města Prostějova, 34m2. Tel.: 777 135 540

20 Kč

a další výhodné nabídky...

Nábor dětí do zápasu v Čechovicích.
Tel.: 608 718 813

Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
774 858 723
150123020037

e-mail: avlk55@seznam.cz

již od

Prodám konzumní brambory žluté i červené jakékoliv množství. Cena 5,50 Kč/
Kg. Tel.: 731 721 330

D+V Investing s. r. o.

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Nabízím plochu k reklamě. Tel.:
728 100 986

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,

40%
40%

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

Pronajmu byt 1+1, blízko centra Pv. Nájem 5 000 Kč + ink. Volné od 1.2.2015.
Tel.: 723 404 398

Partyzánská 3, Prostìjov

ceny prezentace trvale
spadly až o

PRODÁM

www.jhreality.cz

Kompletní nabídku najdete na:

DOVOLIT

Koupím vířivou pračku Romo, svěrák
York, dveře, okna, vařič, ledničku, WC.
Tel.: 608 539 783

Lyžování v Itálii 16. – 21.2.2015. Akční
cena. Bus 800 Kč z Pv. 8 míst i jednotlivě. Tel.: 608 111 622

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

kterou si můžete

Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303.

Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruovaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastěhování 1.2.2015. Tel: 737 112 123

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

REKLAMA,

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky,
zbraně, stříbrné předměty, šperky a
veškeré starožitnosti. Prosíme pouze
kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
Koupím dům v okolí Prostějova do do domu, bez poplatku předem. Tel.:
10 km, RK nevolejte. 732 755 910
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Pronajmeme větší jednopokojový byt, Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé
2. patro, v centru Pv, s balkonem a tera- vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji pro
sou. Nájem 4 000 Kč + inkaso a záloha více věřitelů.
na služby. Kauce 8 000 Kč, volný od
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50 tis.
1.2.2015. Tel.: 603 546 705. NE RK!
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046
Prodám byt 1+1v Pv, v OV. Tel.:
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
776 181 075 NE RK!
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Koupíme byt 1+1 s balkonem, i pův.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
stav. Tel.: 774 101 818
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
Pronajmu byt 1+1, blízko centra Pv. Ná- Pracuji pro více věřitelů.
jem 5 000 Kč + ink. Volné od 1.2.2015.
Tel.: 723 404 398

ZLEVŇUJEME

Sběratel koupí obrazy českých a moravský
malířů, ale i zahraničních. Platba v hotovosti na místě. Dohoda jistá. Neprodávejte různým obchodníkům, ale přímo
sběrateli. Tel.: 605 138 473

FINANCE

Koupím byt 3+1 na Sídlišti Svobody,
i v původním stavu. 728 318 836

Stražisko – Maleny, okr. Prostějov. Prodej chaty 2+kk, chem.
WC, kamna. Zast. plocha 46 m2, zahrada 752 m2.
Cena:
Kč 349.000,-

KOUPÍM

pro další èíslo je v PÁTEK
30. ledna v 10.00 hodin
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reality, řádková inzerce
16
www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. ledna 2015

vzpomínky, pohřby
17
www.vecernikpv.cz

VZPOMÍNKY

smuteèní oznámení
Odešla... Jediná na světě,
kdo by ji neměl rád, jež umí odpouštět
a tolik milovat, každého potěší,
tak měkce pohladí, jediná na světě,
jenž nikdy nezradí. Na ni nám zůstala
nejlepší vzpomínka, Ta bytost
nejdražší – to byla maminka.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Dne 29. ledna 2015
by se dožila 75 let naše maminka,
babička, prababička
paní Jindřiška ZELINKOVÁ

Dnes, tj. 26. ledna 2015
uplynuly 3 přesmutné roky od náhlé
smrti naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
František, syn Petr s rodinou, dcera
Pavlína s rodinou a sestry s rodinami.
Děkujeme všem, kteří ji znali a měli
rádi a vzpomenou s námi.

Dne 19. ledna 2015
jsme vzpomněli 95 let, kdy se narodil
pan Emil ZAJÍČEK,
řezník z Prostějova.
Za vzpomínku děkují syn Emil,
snacha Ivana a vnoučata Lenka,
Emil a Roman.

Dne 29. ledna 2015
uctíme tichou a bolestnou
vzpomínkou, 5. výročí odchodu
milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa ŠVECE
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

a dne 6. února 2015
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka
pana Miroslava ZELINKY
z Otinovse.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Jana s rodinou a syn Miroslav
s rodinou.

Po krátkých cestách jsme chodili
spolu a na dlouhou jsi se vydal sám…

Dne 30. ledna 2015
vzpomeneme 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička
paní Libuše ŘEZNÍKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera
Martina a Olga s rodinou.

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 31. ledna 2015
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Aloise KOPECKÉHO
ze Stínavy.
S láskou vzpomíná manželka
Anna a dcery s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Poslední rozlouèení
Pondělí 26. ledna 2015
Alena Greplová 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Látal 1941 Smržice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Halousková 1926 Prostějovičky 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Nesvadbová 1933 Držovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 28. ledna 2015
Mgr. Jiřina Neoralová 1934 Kralice na Hané 13.00 kostel Kralice na Hané
Čtvrtek 29. ledna 2015
Stanislav Matoušek 1971 Stínava 14.00 kostel Stínava
Pátek 30. ledna 2015
Pavlína Vičarová 1936 Brodek u Konice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Coufal 1939 Otaslavice 12.30 hod. OS PV + krem.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Děkujeme všem za účast na pohřbu,
projevenou soustrast a květinové
dary při posledním rozloučení
s panem Karlem KOSKEM
z Vrahovic.
Poděkování dále patří
Pohřební službě A.S.A
za pietní a profesionální přístup.
Zarmoucená rodina.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 29. ledna 2015
uplyne rok od chvíle, kdy nás opustil
pan Pavel DOLEŽAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 28. ledna 2015
uplyne 10 smutných let od chvíle, co nás
navždy opustila
paní Anna KOHUTOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Nejsou již mezi námi
Erna Jurdová 1925
Myslejovice
Růžena Látalová 1923
Třebčín
JUDr. Jaroslav Procházka 1938 Prostějov
Marie Májová 1935
Doloplazy
Leopoldina Poláčková 1935 Prostějov
Danuška Vyhlídalová 1929
Olšany u Prostějova
Štěpán Chromý 1942
Prostějov
Václava Kernová 1932 Kostelec na Hané
Vlastimil Špičák 1931
Krumsín
Anežka Krajíčková 1932
Ptení
Milada Greplová 1925
Mostkovice
Marie Hrubanová 1920
Výšovice
Jarmila Jančíková 1931
Otinoves
Milan Jedlička 1937
Soběsuky
Věra Karasová 1955
Brno
Miroslava Vágnerová 1935
Vyškov
Miloslav Bednář 1945
Dobromilice

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit
s paní
Květoslavou BALCAŘÍKOVOU.
Naše poděkování patří
Soukromé pohřební službě
p. Václavkové za důstojné
rozloučení. Zarmoucená rodina.

Nejsou již mezi námi
Eva Švédová 1952 Kostelec na Hané
Jindřiška Matoušková 1917 Prostějov
Vojtěch Grepl 1947
Hrochov
Anežka Pospíšilová 1922
Určice

Poslední rozlouèení
Pondělí 26. ledna 2015
Miluška Divišová 1923 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 28. ledna 2015
Anežka Hrubanová 1922 Hamry 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 30. ledna 2015
Josef Borek 1929 Prostějov 13.00 Obřadní síň Mlýnská

Pohřební stužba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Prostějov
Středa 28. ledna 2015
Karel Kosek 1947
Prostě
Miroslav Mašlaň 1931 Prostějov v úzkém rodinném kruhu
Pátek 30. ledna 2015
František Vaníček 1923 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 28
PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
...ještě

Dne 30. ledna 2015
si připomeneme 2. výročí úmrtí
paní Věry VENCOVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku s bolestí v srdci
děkují manžel, syn a vnuci s rodinami

Dne 25. ledna 2015
uplynulo 6. výročí úmrtí
paní Jarmily ŠMEHLÍKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná manžel s rodinou.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

+

Večerníku
na rok 2015



Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
vzpomeòte
Předplatné chci uhradit:
na zesnulé pro další èíslo je v PÁTEK
poštovní poukázkou
bankovním převodem
hotově
Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
30. ledna v 10.00 hodin
novì
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
v barevném
provedení
Není-li v zimě sněhu zasedni k našemu webu
pouze za 200 Kè

tel.: 582 333 433
mob. 608 960 042
e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Nabízím víkendové brigády v baru s diskoté- Oděvní firma Lorgit přijme švadleny
kou. Noční provoz. Info na tel.: 777 757 280 na šití konfekce. Tel.: 582 340 591
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Přijmeme mistra/mistrovou,
vedoucí zámečnické výroby.
Email: technikpv@seznam.cz
tel.: 603 533 508

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling od 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, Příjmu absolventa střední školy bez
praxe k administrativním a účetním pra9-12 h www.studio365.eu
cem, nejlépe uchazeč vedený na ÚP. Tel:
Přijmu řidiče pro vnitro. přepravu. ŘP sk. 732 586 924
C. Tel.: 605 248 001
Bezpečnostní a úklidová agentura přiStrojírenská firma z Prostějova hledá jme ihned do HPP invalidního důchodzámečníka s praxí a znalostí vý- ce na úklid. Místo výkonu Kralický Háj.
kresů. Nástup možný ihned. Tel.: Zkrácený pracovní úvazek. Podmínkou
je čistý trestní rejstřík. Informace na tel.
602 760 099
čísle: 602 786 692
Přijmu důchodkyni na přivýdělek do provozu sběrny opravy oděvů. Tel.: 702 870 751
Hledám zkušenou švadlenu na občasnou
brigádnickou výpomoc. Vhodné i pro důchodce. tel.: 736 428 666

Agentura práce GASL CZ přijme
pracovníky oddělení kontroly kvality a
zámečníky. Požadavky: SŠ vzdělání technického směru, znalost práce s měřícími
přípravky, čtení výkresové dokumentace.
Místo pracoviště: Prostějov. Nástup:
2/2015. Mzda: od 12.500 Kč. Tel.:
606 779 039, e-mail.: prace@gasl.cz

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Plat (Kè) Provoz Kvalifikace
Firma
Montážní pracovník/ce
8000
Jednosměnný
Základní + praktická škola
Vianova
Žehlíř, žehlířka
13 000
Jednosměnný
Základní + praktická škola
Vespa
Řidič, řidička nákl. automobilů 17000
Jednosměnný
ŘP skupiny C a E
Galaxit
Přípravář stavební výroby,
23 000
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
Ingremo
stavbyvedoucí
Provozní dělník, dělnice
18 000
Dvousměnný
Střední odborné
Průmyslové čištění
Mistr, mistrová stavební výroby 140 Kč/hod. Jednosměnný
Střední odborné
Ingremo
Vedoucí projektů
18 000
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
Linaplast
Pracovníci úklidu
4 368
Zkrác. úvazek
Základní + praktická škola
SIDA
Švadleny, šičky
65 Kč/hod. Jednosměnný
Základní + praktická škola
Gala
Administrativní pracovník/ce 9 000
Zkrác. úvazek
ÚSV
STP ČR
Telefonista, telefonistka
7 000
Zkrác. úvazek
Střední odborné
Juhász
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
950 154 11, posta@pv.mpsv.cz

Hledáme webmastera pro správu firemních webových stránek. Tel.: 605 483 602,
e-mail.: info@karon.cz
Sportbar v Pv přijme spolehlivou obsluhu. Znalost VLT vítána. Info na tel.:
724 560 149
Firma KARON s.r.o. přijme
zaměstnance profesí:
zedník, tesař,
řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou.
Jen vážní zájemci se zájmem o práci.
Tel.: 605 483 602,
e-mail.: info@karon.cz

NOVý Vecerník
ˇ
za starou cenu!

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

STŘIHAČ ODĚVU
Oděvní firma LORGIT – PV přijme
pracovníka střihárny konfekce. Zkušenosti v oboru nutné. E-mail.:
lorgi-pv@seznam.cz. Tel.: 582 340 591

150123020035

Hledáme KUCHAŘE do zavedeného
provozu restaurace v Prostějově. Plat 15
tis na DPP, po zapracování až 25 tis a možnost HPP. Požadujeme: vyučen v oboru
Kuchař, nebo rekvalifikační kurz, praxi 2 Hledám elektrikáře.774 989 007
roky, komunikační schopnosti, pracovní
nasazení. Nástup možný ihned. Bližší inKadeřnictví CUTLER přijme kadeřniformace na tel. 777 655 257.
ci na ŽL. Tel.: 775 406 363

NOVINY NADÁLE

ZA 15 KORUN?
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Práce: www.prace-internet.eu

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

15012110013

15012310031

15012110014

ŘÁDKOVÁ INZERCE TAKÉ NA <<<<
>>>> WWW.VECERNIKPV.CZ
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SUDOKU
VYHRAJTE SI
BUDOUCNOST
Také v rámci nového projektu nejčtenějšího regionálního
periodika „MILUJEME VEČERNÍK“ vám přinášíme 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 tolik populárního klání, které si již dávno získala své věrné
a početné přívržence, můžete nyní usilovat o další 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 opětovně
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 29. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla
znělo 8 - 1 - 1 - 6, načež v pořadí celé
historie tohoto klání se už celkově stotřiaosmdesátou výherkyní v řadě stala
Marta TOMÁŠKOVÁ, Prostějovská 148, Bedihošť. Prostřednictvím
Večerníku obdrží POUKÁZKU
na výklad karet a poradenství,
který věnovala KARTA ZDRAVÍ
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 2. ÚNORA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
A VÝHERCE

15012460035

Správná odpověď z č. 3: na snímku byl
dům z ulice Nerudova. Vylosovanou
výherkyní, která získala KOSMETICKÝ BALÍČEK v celkové hodnotě 400
Kč, jenž věnovalo Studio Harmonie,
se stala Dagmar ŠRÁMKOVÁ, J. B.
Pecky 8, 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
2. ÚNORA 2015.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na
hlídání dětí, který věnovalo CENTRUM MEDVÍDEK.

Správné řešení z čísla 3: VÝROBA DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ A LAHŮDEK. Vylosovanou výherkyní je Lenka HOLÁTKOVÁ, V. Špály 4, 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 29. ledna 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 2. února získá POUKAZ na sortiment
prodejny ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY VELEBOVÁ v hodnotě 400 Kč.

OSMISMĚRKA
VYLUŠTĚTE SI RELAX

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

PRO TY NEJLEPŠÍ MASÁŽE PŘIJĎTE NA ÚJEZD,
PO NICH PŘICHÁZÍ .. ........

BURŠ, DATLE, DOBRA, DOSLOV, DUDY, FÁRO, FRAK, GÉNIUS, GRYF,
GUMA, HUMOR, INKA, KERATIN, KORDY, KRYT, ODOLEN, OKNO,
OTKY, PLEŠ, SRUB, ŠMOULA,TABU, ÚDER, ÚJMA, ÚPON, ÚTLÝ,VLNA

M
Máme
tu zbrusu
n
nový projekt „MIL
LUJEME VEČERN
NÍK“ a i s jeho nástup
pem vám přinášíme
i i ál í soutěž,
ěž kkterá si mezi vámi zísoriginální
kala takovou popularitu, že si tuto zábavnou stránku nelze bez hádání osobností
ani představit. A tak i čtvrté letošní vydání můžete bádat či tipovat, kdo že se to
zrovna nachází na tom divném obrázku.
Pokračujeme dál!
I dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného života, jež
je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr a správně vysondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým
se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete mít štěstí
při losování, můžete získat zajímavou výhru.
Vehřejedalšíatraktivnícenaodnašehotradičního partnera, kterou je už poněkolikáté POUKÁZKA na OBČERSTVENÍ od
firmy BRUTUS V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu stopětadevadesátém pokračování projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že se jedná o
Evu Holubovou. Jednu z velkých hvězd

v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH
PIZZ, které si lze osobně poskládat z těch
nejrůznějších kousků! Cenu v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA PIZZA. Poukaz si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba
hned v rámci tohoto vydání, přičemž tentokrát jsme zabrousili do polirtických vod a
graficky mírně poupravili jednoho z radních
Statutárního města Prostějov, který je sou-

Kdo je na fotografii?
Poznáte?
Hádejte, bavte se!
A berte život s nadhledem...
české herecké scény, která se představila na
prknech Městského divadla v Prostějově s
představením Soukromý skandál, poznala
velice slušná plejáda čtenářů a čtenářek...
Z 541 správných odpovědí, jenž jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Soňa ŠVÉDOVÁ, Vítova
415, Kralice na Hané. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu

časně i stranickým kolegou primátora...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z prvního kola čekáme v
redakci tentokrát DO ČTVRTKU 29.
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 BRUTUS, zveřejníme v
příštím čísle, které vychází v PONDĚLÍ
2. ÚNORA 2015.
Takže, neváhejte a zajistěte si i příští číslo.
Hodně štěstí při bádání!

15012160012

BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

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 29. LEDNA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „SE ZAHREJTE“.
Vylosovaným výhercem se stal Josef Gottvald, Ohrozim 52, Plumlov, který se
tak může těšit na POUKAZ PRO KONZUMACI SORTIMENTU v celkové
hodnotě 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. 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 získali oblibu v masážích...
Partnerem dnešního kola je totiž MASÁŽE A PEDIKÚRA FORNŮSKOVÁ
z prostějovské ulice Újezd. 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 2. ÚNORA 2015.
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zveme vás...

TIPVečerníku

Luboš Pospíšil představí
famózní „Soukromou elegii“
KDE? Hudební klub APOLLO 13, Barákova ul., Prostìjov
KDY? v PÁTEK 30. LEDNA 2015 od 20:00 hodin
PROSTĚJOV Na opravdu lahodný hudební zážitek se
můžou těšit všichni ti, kteří dorazí v pátek 30. ledna do
hudebního klubu Apollo 13. Ve 20:00 hodin zde odstartuje koncert v rámci turné Soukromá elegie zpěvák s unikátním pěveckým přednesem Luboš Pospíšil. Doprovodí
jej znovu obnovená skupina 5P.
Na albu s názvem Soukromá elegie, které v Apollu Pospíšil
představí, se podíleli tři skladatelé a šest textařů. Natáčelo se
tři roky, vyšlo koncem září 2014 a vysloužilo si vůbec nejkladnější recenze i nejsilnější prodeje ze všech dosud vydaných
desek Luboše Pospíšila.
Čtyřiašedesátiletý zpěvák album představuje v rámci série
koncertů s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo Yo band, Žáha…) a o generaci mladší
muzikanti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl (též Schodiště,
Hromosvod, V. Merta, Marsyas…), bubenice Pája Táboříková (též Payanoia, Jasná páka) a baskytarista Martin Štec
(ex-Vltava).
„Všechny bych rád pozval, můžu slíbit jedinečný hudební
zážitek. Nové CD Luboše Pospíšila je totiž opravdu skvělé,“
nešetří chválou i Míra Hasa, majitel Apolla.

Pokud jste se právě rozhodli, že v pátek v Apollu nesmíte
chybět, máte stále možnost pořídit si vstupenky v předprodeji v hudebninách Zdeňka Tyla v Kramářské ulici nebo
na www.smsticket.cz.
(pav)

BASKETBAL
Sobota 31. ledna 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – BK Litomyšl (4.
kolo ligy starších žákyň, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
16.00: TJ OP Prostějov – BA Sparta Praha
(15. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 1. února 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – BK Žďár nad
Sázavou (5. kolo ligy starších žákyň, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
12.00: TJ OP Prostějov – Loko Karlovy Vary (16. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Prostějov).

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...
aneb, co se kde hraje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. ledna
17:30 Babovřesky 3
20:00 Birdman
americká černá komedie
úterý 27. ledna
17:30 Babovřesky 3
20:00 Birdman
středa 28. ledna
17:30 Babovřesky 3
20:00 Birdman
čtvrtek 29. ledna
17:30 E. A. Poe: Podivný experiment
20:00 Whishplash
americké filmové drama
pátek 30. ledna
15:30 Velká šestka
americký animovaný film
17:30 E. A. Poe: Podivný experiment
20:00 Whishplash

sobota 31. ledna
15:30 Velká šestka 3D
17:30 Whishplash
20:00 E. A. Poe: Podivný experiment
neděle 1. února
15:30 Velká šestka 3 D
americký animovaný film
17:30 E. A. Poe: Podivný experiment
20:00 Whiplash
americké filmové drama

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 31. ledna
15:00 Kamarádi z televize II.
pásmo pohádek
17:30 Zvonilka a piráti
Další příběhy víly Zvonilky jsou tady!
20:00 Dědictví aneb Kurva se neříká
česká komedie

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

DIVADLO POINT
při Gymnáziu Jiřího Wolkera,
Olomoucká 25, Prostějov
čtvrtek 29. ledna
19:00 Filmový tábor – Sobotín
junior a movie faktory 2014
promítání filmů, které vznikly na letošních
filmových táborech v Sobotíně

www.vecernikpv.cz

Kdy, kde, co……aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí….
Mìstská knihovna Prostìjov
ICM Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Komenského 17, Prostějov
úterý 27. ledna v 9:00 hodin – Tvořivá V pátek 30. ledna 2015 bude mít ICM
knihovna
Prostějov prázdninovou otevírací dobu,
středa28.lednav17:00hodin–Jaksetone- tedy od 10.00 do 16.00 hod.
povedlo aneb první Rakousko – Uherská
Ekocentrum IRIS
ofenziva proti Srbsku v roce 1914
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 26. ledna od 16:00 do 18:00 –
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodi- Keramika – tvořivá dílna
če s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
RÙZNÉ……..
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
Muzeum a galerie v Prostějově , p. o.,
hlásit předem.
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
úterý 20. ledna od 18:00 hodin – Sourozenci – beseda pro rodiče na téma souro- do neděle 1. února 2015 si budete moci
prohlédnout exkluzivní výtvarný projekt
zeneckého soužití
Večerní kurzy efektivního rodičovství EMIL FILLA
pro pokročilé – pokračovací kurzy pro
absolventy kurzů efektivního rodičovství Národní dům v Prostějově pořádá vernisáž Lubomíra Petříková : ,, KONĚ”Hosté
dle rozpisu.
Termíny, přihlášky a bližší informace Zdeněk Matysík – trojnásobný vítěz Velké
Pardubické. Vernisáž potrvá do 4. února 2014
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
SEMTAMNÍK
pondělí 26. ledna od 14.30 do 15.30 hod Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
úterý 27. ledna od 14.00 do 16.00 hod.
- 3. díl z cyklu Besedy o zdraví PhDr.
Hany Blahové
čtvrtek 29. ledna od 13.00 do 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS.
noviny za 15Kè
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Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
V sobotu 7. února 2015 se koná „MYSLIVECKÝ PLES“ v KZ Telčice ve 20:00 hodin.

FUTSAL

středa 28. ledna
19:00 Zuzana Lapčíková trio balady
a Janáčkovské variace
3. abonentní koncert
pátek 30. ledna
19:30 Divadelní ples
prostory Národního domu

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např.polohovacílůžka,ortopedickévozíky,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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V tomto roce nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také nabízíme
prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí). Na vaši
návštěvu se srdečně těšíme.
Galerie METRO 70, Prostějov vás srdečně
zve na výstavu fotografií a výtvarných prací
studentů střední školy ART ECON „ARToviny 2015“. Výstava potrvá do 8. března 2015.
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice Vás zve na společenský ples, který se koná v sobotu 7.2.2015
ve 20.00 hod. v místní sokolovně. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina GRANT.
Rezervace na tel. 582 357 136, 736 438 911
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Úterý 27.1.
Pátek 30.1.
Sobota 31.1.
Neděle 1.2.

09.00 - 10.00
16.30 - 18.30
18.00 - 19.00
17.15 - 18.15

Bruslení pro školy, školky a veřejnosti
Bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení veřejnosti

TIP

díl: 17. listopad 1989
seriál (ČR)
Režie: B. Arichtev, M. Dolenský.
Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, N. Divíšková, R. Brzobohaý, H. Vagnerová, L. Šteflová, B. Holiček, E. Křenková, Z. Adamovská, Z. Žák,
J. Bernášková, A. Stanková, M. Sládečková.
V Praze na Albertově se chystá pietní shromáždění u příležitosti 50. výročí úmrtí studenta Jana Opletala. Honza s Rosťou vyrábějí manifestační transparenty a rozdávají
letáky. Jana s Josefem odjíždějí na chalupu
do Kytlice, aby si užili poslední sluníčko

HÁZENÁ
Sobota 31. ledna 2015:
9.00-15.30: Jeřábkův memoriál (turnaj
mužů, tělocvična ZŠ a RG Prostějov ve
Studentské ulici).

LEDNÍ HOKEJ

k obrazovce

Vyprávěj

Sobota 31. ledna 2015:
8.00-14.00: turnaj 3. třídy (hala v Kostelci
na Hané).
16.00-20.00: turnaj 1. třídy (tělocvična
ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici).
Neděle 1. února 2015:
8.00-16.00: liga veteránů (hala v Němčicích nad Hanou).

ÚTERÝ 27. LEDNA 2015
20:00 HODIN
a při té příležitosti vše zazimovali. Babička Mária navštíví Evu a Karla a nadšeně
vypráví o svých zážitcích z Říma, o svatořečení Anežky Přemyslovny. K tomu jedním dechem u Dvořákových zorganizuje
rodinnou oslavu, netuší ale, že Karel chtěl
s Evou jít zrovna ten večer do Národního
divadla. Demonstrace vyráží z Albertova
a masa demonstrujících se přes odpor
policejních kordonů dostane na Národní
třídu. Lucie s Honzou prchají před zásahem pořádkových jednotek na poslední
chvíli.Zbytek republiky nemá v tu chvíli
tušení, že v Praze se daly dějiny do pohybu...

Sobota 31. ledna 2015
10.30: LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr
Přerov (Žákovská liga, mladší+starší žáci,
VH-zimní stadion v Prostějově)
Neděle 1. února 2015
11.30: LHK Jestřábi Prostějov – HC Baník Karviná (Liga mladšího dorostu, VH-zimní stadion v Prostějově).

VOLEJBAL
Sobota 31. ledna 2015:
15.00: TJ OP Prostějov – VK České Budějovice (5. kolo nadstavby extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
18.00: TJ OP Prostějov – VK České Budějovice (5. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 1. února 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – VK České Budějovice (6. kolo nadstavby extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
13.00: TJ OP Prostějov – VK České Budějovice (6. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).

akce v regionu...
V Suchdole chystají maškarní ples
Mateřská škola a Obecní úřad Suchdol pořádají Dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 31. ledna od 14.00
hodin. Odpolednem plným soutěží bude provázet Láďa Sovjet. K tanci bude hrát Trex.
Se svým programem vystoupí cirkus Palousovi. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
TJ Sokol Plumlov-cvičení pro ženy.
Pojďte s námi hubnout do plavek. Chceme se bavit a dělat něco pro sebe. Začínáme pravidelně od 19. ledna 2015, dále
se cvičení bude konat v pondělí a ve čtvrtek vždy od 19.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Plumlov. Cena 30 Kč, pro členy TJ Sokol
Plumlov 10 Kč.

Ve středu 28. ledna 2015 v 19.00 hodin
zámek Konice
KONCERT FLÉTNOVÉHO TRIA
Lucie Najbrová, Lenka Holubová, Martina Nováková
Těšit se můžete jak na skladby renesanční a
barokní tak i na skladby současných autorů
v podání v úpravě pro tři zobcové flétny.

DDM ORION Němčice nad Hanou
připravuje pro děti a jejich rodiče nebo
prarodiče na pololetní prázdniny v pátek 30. ledna 2015 Zimní putování do
ptačí říše v ornitologické stanici ORNIS
v Přerově.
Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ
Němčice nad Hanou „Ilustrátoři“, která
je umístěna ve foyer kina OKO Němčice
nad Hanou od 23.1.2015 do 13.2.2015
noviny za 15Kè
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15011910002

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Pondělí 26. ledna 2015

HVĚZDY „AGELKY“ V POLICI ÚŽASNĚ
SETNULY
MOCNÝ
CHEMIK!
VÁLELY

Čí s lo 1 •R o čn í k 1 9
Naleznete
uvnitř

VÍTE,JAK SPRÁVNĚ
VYBRAT PARFÉM?
●● Nový servis pro ženy připravil
mnoho zajímavého...
strana 27

A teï vzhùru na
Dynamo Kazaò!
Už ve støedu doma
Nevyšlo to. Prostějovský Martin Hirsch (v bílém) se snaží udržet míč pod kontrolou před dotírajícím olomouckým snajprem
Faltou. Šťastnější byl v závěru hráč domácí Sigmy.
Foto: Josef Popelka

Marek Sonnevend

PRKNÙM
PATØIL
PROSTÌJOVSK
KÝ
SVÌT
strana
JEDNOU
VĚTOU
●● Určice získaly pro zbytek sezony Marka Hlocha a lanaří i Michala
Trajera.
čtěte na straně 33
●● Prostějovské házenkáře stále kosí
zranění, navíc skončil Michal Jurík.
čtěte na straně 39
●● Bývalý prostějovský hokejista
Tomáš Káňa opět mění dres, slovenskou Žilinu mění za britský Swindon
Wildcats.
●● Hádek s Holubovou způsobili v
divadle SOUKROMÝ SKANDÁL
strana 24

●● Chcete vědět, kde nakoupíte
nejlevnější zeleninu? VEČERNÍK
VÁM PORADÍ!
strana 28

CHCETE
Večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?
nalistujte stranu 28

●● Exkluzivní rozhovor
s Pavlem Dreksou...

strana 32
ŠTĚTÍN (POLSKO), PROSTĚJOV Druhou výsledkovou bombu v základní skupině „A“ evropské Champions League 2014/2015 odpálily prostějovské volejbalistky, když v úterním
večeru senzačně zvítězily na hřišti Chemiku Police 3:2! Polský lídr tabulky nestačil fantastickému výkonu „Agelek,“ které tak po prosincovém přemožení Rabity Baku skolily již
druhého ze spolufavoritů na postup do závěrečného Final Four Ligy mistryň.
„I my sami jsme příjemně překvapili sami sebe, což je vždycky ze všeho nejlepší. Opět
se ukázalo, že balón je kulatý a ve sportu je možné prostě všechno. Zážitek nám to
každopádně přineslo nádherný, a pokud totéž cítí i fandové prostějovského volejbalu,
tak jedině dobře,“ zářil jako sluníčko asistent trenéra VK Agel Ľubomír
Petráš.
AUSTRALIAN OPEN:
a
n
e
Před ženami Prostějova se nyní otevírá přesun do čtvrtfinále CEV Cupu či do- Víc
ch DÁL JEN BERDYCH!
konce postup do play off samotné Champions League! O všem rozhodne nad- straná 7 ●● Prostějovským tenistům se
a3
cházející poslední kolo skupin, v němž „vékáčko“ přivítá v hale Sportcentra 36
v Melbourne daří...
strana 39
DDM obhájce trofeje Dynamo Kazaň (středa 28. ledna, 17.30 hodin)

PROSTĚJOVŠTÍ FOTBALISTÉ PROSTĚJOV
VE ČTVRTEK NA SPARTĚ! má síň slávy

PROSTĚJOV Fotbalový oddíl 1.SK
Prostějov zažije tento týden malý svátek.
Byť jen v přípravném utkání, proběhne
ve čtvrtek 29. ledna zajímavá konfrontace s vrcholovým českým fotbalem, a to
hned dvojnásobně. S pražskou Spartou
se totiž potká nejen „áčko“, ale také starší
hráči do 15 let!

„Po utkání nás Sparta pozvala na večeři
přímo do prostorů svého stadionu, což je
jistě milá hostitelská pozornost,“ pousmál
se kouč František Jura. Třídenní kemp na
Strahově zakončí duely s Meteorem Praha.
Během uplynulého týdne také došlo ke
dvěma avizovaným a jedné nečekané změně
v kádru „A“ týmu. Smluvně dotaženo bylo

hostování Martina Suse ze Zbrojovky Brno,
v jednání je naopak hostování Pavla Hlocha
v Třinci. Ve čtvrtek kvůli studijním povinnostem nečekaně opustil kádr další obránce
Martin Soušek.
Podrobný program pražského výjezdu,
stejně jako detaily ke změnám v kádru, najdete na straně 33 dnešního vydání. (tok)

zveme na šlágr Večerníku - BOX

●● Někdejší Jestřáb Lubomír
Korhoň prodloužil se Sheffieldem
smlouvu a v Anglii zůstane i pro sezonu 2015/2016.
●● S fotbalisty Hvozdu trénuje konický Martin Schön, účastník I.B třídy touží i po Jaromíru Rusovi.
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„KONCI V SIGMĚ
JSEM NEROZUMĚL“

vs

PROSTĚJOV Podruhé v sezoně a premiérově v tomto kalendářním roce se v
domácím prostředí představí prostějovští boxeři. V celkově pátém interligovém
kole se členové místního BC DTJ střetnou se slovenskou Dubnicí nad Váhom a v
sokolovně na Skálově náměstí se začíná v sobotu 31. ledna od půl šesté. Vstupné
činí šedesát korun.
Oba celky jsou na tom zatím velice podobně - jednou zvítězily a dvakrát prohrály.
Prostějovský výběr padl shodným poměrem 4:12 na půdě pražského Big Boardu
i slovenské Nitry a zvítězit se mu podařilo jen nad Gornym Slaskem, který si do
Polska odvezl těžkou porážku 2:14. I Dubnica uspěla jen ve svém domácím ringu.
Poblíž česko-slovenských hranic se jí po úvodním volnu podařilo vyzrát na vyslance
z hlavního města České republiky10:6, následně však utrpěla porážku 4:12 v Polsku
a kontumačně padla ve slovenském derby s Nitrou.
Na Hané se oba týmy střetly naposledy před půldruhým rokem, tehdy se z vysokého
triumfu radoval Prostějov. Body tehdy zajistili Kalucza, Aperjan, Šerban, Bilík, Kocvelda,
Mužík a Bernáth, neuspěl jen Ducár. A také v odvetě se radovali svěřenci Petra
Novotného, ti tehdy za přispění Šerbana, Bilíka, Lengála, Bezvody a Bernátha uspěli
v poměru 10:6.
Prostějovská sestava se od zimní odvety z února 2014 téměř nezměnila, když odešli jen
Maďar Norbert Kalucza a člen těžké váhy Adam Kolařík, to kádr Dubnice se proměnil
výrazněji. Filip Barák se v nejnižší hmotnostní kategorii do 56 kilogramů přesunul právě do
Prostějova, nepokračují tam ani Tibor Kružel, Nikolas Hoang, Ján Džanaj či Matúš Macka.
Vítěz víkendového střetnutí si upevní třetí pozici v tabulce. Vedoucí dvojice dosud
neztratila ani bod, takže se bát nemusí. Stejně tak zůstane bezbodový Gorny Slask
poslední, má již totiž o utkání více a nynější kolo vynechává.
(jim)

více najdete na straně 39

Přípitek pronesla náměstkyně Ivana Hemerková.

Foto: Tomáš Kaláb

čtěte na straně 29

➢
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

* výsledky * statistiky * tabulky

52.
elka, 50. vlastní,
Branky: 28. Koud . Machálek, 70.
90
a
.
62
Langer, 54.,
Petržela.

kora,
Jíra), 57. Šagát (Si
y: 12. Havel (Ton,
sák).
Branky a nahrávk gát, Sikora) – 10. Matyáš (Luňák, Hu
(Ša
užití:
Pavlas), 60. Račuk Čížek, Křivohlavý. Vyloučení: 3:4. Vy
e–
erl
rth
Wü
čí:
od
zh
.
Ro
44:13
. Střely na bránu:
1:0. V oslabení: 0:0

)
(1:1 - 0:0 - 2:0

7:0

JOV
1.SK PROSTĚ
FK BLANSKO

3
1

SK KADAŇ
I PROSTĚJOV
LHK JESTŘÁB

(1:0)

, Kurz, Nejezchleb
Rozhodčí: Paulík

Trefný,
athmáry, Mazanec, vák,
Tejnor, Mrázek, Sz
, L. No
ller
Mü
–
t
gá
Mouček – Pavlas,
Ša
,
Ton – Račuk, Sikora enér: Jaroslav Beck.
Havel – Jíra, Kůs,
. Tr
r, Wágner, Lehnert
gle
Rin
–
k
J. Nová
SESTAVA KADANĚ
Hawlík –
sák, Malý, Hertl,
Kužel, Matyáš, Hu rbec, Luňák – Moučka,
,
ec
up
Ro
–
ch
a, Venk
JOVA Šimbo
, Franek – Kajab : Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.
SESTAVA PROSTĚ
Krejčík, V. Meidl
l. Trenéři
ufa
Co
l,
ka
ejs
St
Duba, Indra –

SESTAVA
PROSTĚJOVA

čný) - Hirsch,
Kofroň (55. Kone Rus), Pan.
(46
al
uk
tlo
Za
Sus,
a (55. Prokop),
čochář - Koudelk Fládr, Langer
ř),
Petržela (46. Sečká
igl (72. Kopečný),
(66. Petržela), Šte
František Jura.
Machálek. Trenér:

„Dobře, že góly padly, třeba Machálek
jich mohl dát klidně osm, ale šlo o první
„Pro nás to bylo docela smolné utkání. zápas, tak snad ještě něco přijde...“
Dali jsme si rozhodující branku.“
Lodivod FRANTIŠEK JURA
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DIVÁCI: 1328

„Celé mužstvo makalo a myslím si,
že jsme vyhráli zaslouženě.“
trenér Jestřábů Zdeněk Čech
DALŠÍ VÝSLEDKY 47. KOLA
Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). Branky: 51. Pitule (Kolářík, Eberle), 51. Stach
(Jaroměřský) – 14. Čáp (Prokš, Semorád), 33. Malec (Šidlík, Čermák), 37. Melenovský (Dobrovolný,
Čáp), 56. Čachotský (Šidlík, Diviš). Diváci: 2421 * HC Rebel Havlíčkův Brod - Chomutov 2:3 pp
(1:1, 0:0, 1:1, 0:1). Branky: 9. Melka (J. Novák), 46. Maliník – 3. Chlouba (Titov), 58. Dušek (Sinisalo), 64. Gajovský (Květoň). Diváci: 481 * HC Stadion Litoměřice – SK Kadaň 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).
Branky: 5. Z.Doležal (TS), 9. Novák (Z.Doležal), 49. V.Bílek (Kalla, Míka) – 12. Šagát (Pavlas), 22.
Sikora, 33. Kůs (Müller, Ton), 51. Mrázek (Račuk). Diváci: 1241 * ČEZ Motor České Budějovice –
HC Benátky n/J 2:4 (1:0, 0:2, 1:2). Branky: 20. Vráblík (Straka), 41. Mucha (Švihálek) – 23. Ulrych
(Říha), 37. Miškovský (Mikyska), 45. Skalický, 48. Víšek (Jonák, Mikyska). Diváci: 5049 * AZ Havířov
– HC Slovan Ústí n/L 3:5 (2:2, 0:1, 1:2). Branky: 12. Tomi (Graca, Šlahař), 17. Šlahař (Fořt, Maruna), 48. Chmielewski (Loskot, Jiránek) – 10. Kloz (Merta, Baránek), 16. Tůma (Holomek, Rod), 37.
Roubík (Rod), 43. Vávra (Gengel), 48. Merta (Brož, Baránek). Diváci: 1831 * SK HS Třebíč – Salith
Šumperk 3:5 (0:1, 2:2, 1:2). Branky: 21. Havel (Raška), 38. Dolníček (Bartoň, Erat), 48. Jaroš (Šaur)
– 16. Staněk (Gewiese, Sedlák), 21. Holík (Plášek, Velecký), 31. Žálčík (Staněk), 41. Plášek (Holík), 54.
M. Haas (Holík). Diváci: 1740.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 47. KOLE
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LHK Jestřábi Prostějov
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„Z devadesáti procent jsem byl spokojen. A skončilo to i dobrým výsledkem.“
Trenér Určic PETR GOTTWALD
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ Framoz Rousínov - FC Kralice na Hané 2:1 (1:0)
Branka Kralic: Neoral.
Sestava Kralic: Běhalík - O. Petržela, Répal, Dočkal, Neoral, Hlačík – Valtr, Nečas, Dostál – Lehký, Kamenov. Trenér: Václav Répal.

Volejbalové „oděvářky“
klesly na sestupovou pozici

Prostějov - Vskutku nelehkou sezónou ve 2. lize žen procházejí volejbalistky TJ OP Prostějov. Dílčí
vzepětí zatím vždy vystřídal nepříjemný propad dolů, tak jako o uplynulém víkendu. A tentokrát je
situace dosud nejhorší v celém aktuálním ročníku 2014/15. „Oděvářky“ totiž ve 12. dvoukole soutěže podlehly doma Kylešovicím 0:3 (-13, -17, -19) a 0:3 (-18, -15, -24) a po těchto dvou hladkých
prohrách se čtvrtým celkem tabulky klesly až na osmé místo, jež by na konci bojů znamenalo sestup
do krajského přeboru. Ve zbývajících dvanácti zápasech nastane tvrdá řežba o záchranu s Bílovcem,
který má momentálně na kontě shodných třiadvacet bodů.
(son)

Bodů

105
89
86
85
84
77
76
74
68
64
64
46
37
32

Australian Open 2015 - Melbourne:
Dvouhra-ženy
1. kolo: Kvitová – Hogenkampová
(Niz.) 6:1, 6:4, Smitková – Lučičová –
Baroniová 6:1, 6:1, Šafářová – Švedovová (Kaz.) 4:6, 6:2, 6:8.
2. kolo: Kvitová – Barthelová (Nem.)
6:2, 6:4, Smitková – Giorgiová (It.) 1:6,
4:6
3. kolo: Kvitová - Keysová (USA) 4:6, 5:7

PROSTĚJOVSKO O vítězi futsalové 1. třídy se sice rozhodne až při závěrečném turnaji, s vysokou pravděpodobností ale mohou chladit šampaňské hráči prostějovského Relaxu. Do karet jim
nahrála porážka „Griffinů“ s Andělem, když zápas skončil nečekaně jasnou záležitostí ve prospěch
týmu seskupeného kolem Petra Gottwalda. Anděl si tak upevnil první místo, ale jeho remíza
s Relaxem znamená, že pokud aktuálně druhý tým tabulky své poslední dva souboje zvládne,
stane se okresním přeborníkem.
Dobojováno je již naopak ve 2. třídě. Jejím vítězem se stala Sexmeralda „A“, která si tak vybojovalo
právo účasti v dalším ročníku okresního přeboru. Druhý skončil Relax „B“ před Brodkem u Prostějova a Torpedem.
3. třída měla volno, pokračovali ale veteráni. V nich se Relax bodově dotáhl na Moravskou modelárnu a díky výrazně lepšímu skóre skočil do čela, definitivně však rozhodnou až závěrečné dva
zápasy obou celků. Stejně tak si to až v samotném závěru rozdají Sezako, Litrpůl a Zavadilka o třetí
místo.
(koc, jim)
1. TŘÍDA

neděle 25. ledna 2015, Kostelec na Hané:

Průběžná tabulka (nadstavbová část):

TENIS V ČÍSLECH
Skóre

RELAX TO MÁ VE SVÝCH RUKOU

AC ZAVADILKA 2000 „A“ – SK ARISTON 92 1:4, AC VYPRAHLO Konice – ŽE-STAV Nezamyslice 3:4,
ŽE-STAV Nezamyslice – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 3:6, SK ARISTON 92 – AC VYPRAHLO Konice 4:3,
ŽE-STAV Nezamyslice – SK ARISTON 92 2:1, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – AC VYPRAHLO Konice 5:1,
BOTAFOGA – FC ANDĚL 3:7, SK GRIFFINS 98 – MECHECHELEN 6:4, FC ANDĚL – RELAX „A“ 3:3,
MECHECHELEN – BOTAFOGA 0:5, FC ANDĚL – SK GRIFFINS 98 8:3, RELAX „A“ – BOTAFOGA 2:1.

DALŠÍ VÝSLEDKY 46. KOLA
Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí n/L 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Branky: 17. Gajovský (Hřebejk, D.
Kaše), 49. Květoň – 44. Kolafa (Roubík, Holomek). Diváci: 2757 * HC Benátky n/J – AZ Havířov 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Branky: 20. Pabiška (Jonák, Vařecha), 24. Plodek (Niko, Víšek) – 52.
Maruna (Valenta, Fořt). Diváci: 255 * HC Most – ČEZ Motor České Budějovice 0:4 (0:3, 0:1,
0:0). Branky: 2. Nouza (Heřman, Straka), 5. Pajič (Kuchejda), 17. Nouza (Heřman, Žovinec),
24. Heřman (Nouza, Mucha). Diváci: 319 * Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice 4:3 (0:2,
3:1, 1:0). Branky: 27. Dragoun (Zeman, Horna), 29. Rudovský (Dragoun), 33. Hořava (TS),
54. Tenkrát (Hořava, Pitule) – 1. Kalla (Bílek), 2. Volek (Z. Doležal), 27. Jarůšek (Kolář). Diváci:
1962 * Salith Šumperk – HC Dukla Jihlava 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). Branky: 37. Velecký (Haas M.,
Plášek), 39. Holík (Popelka) – 6. Kaláb (Čachotský), 14. Diviš (Čachotský), 27. Prokš (Seman),
45. Zeman (Čachotský, Korím), 59. Dobrovolný. Diváci: 1025 * HC Rebel Havlíčkův Brod –
SK HS Třebíč 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). Branky: 45. Padělek (Milfait), 56. Parýzek (Sedláček, Tomek)
– 5. Pekr (Raška), 8. Beneš (Čech), 30. Mrázek (Zdráhal), 59. Erat. Diváci: 580.
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Dvouhra-muži
1. kolo: Berdych – Falla (Kol.) 6:3, 7:6,
6:3, Veselý – Troicki 3:6, 6:3, 2:6, 3:6
2. kolo: Berdych – Melzer (Rak.) 7:6,
6:2, 6:2, Rosol 3. kolo: Berdych – Troicku (Srbsko) 6:4,
6:3, 6:4.
4. kolo: Berdych – Tomic (Austrálie)
6:2, 7:6, 6:2.
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1. FC ANDĚL Prostějov
2. FC RELAX Prostějov „A“
3. SK GRIFFINS 98 Prostějov
4. SK ARISTON 92 Prostějov
5. AC ZAVADILKA 2000 „A“
6. ŽE-STAV Nezamyslice n. H.
7. BOTAFOGA Prostějov
8. MECHECHELEN Prostějov
9. AC VYPRAHLO Konice
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6
5
8
6
6
8
5
8

7
5
4
3
3
2
1
1
1

1
1
0
1
0
1
2
0
0

0
0
1
4
3
3
5
4
7

50:21
27:9
27:17
29.26
20:22
12:17
16:24
11:32
16:40

22+2
16+4
12+3
10+0
9+0
7+0
5+1
3+0
3+0

24
20
15
10
9
7
6
3
3

Poznámka: Celkový počet bodů v tabulce je tvořen součtem bodů získaných v nadstavbové části soutěže a bonifikačních bodů přenesených ze základní části soutěže
pro mužstva na 1. až 4. místě.
2. TŘÍDA

neděle 25. ledna 2015, Němčice nad Hanou:
AC ZAVADILKA 2000 „B“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 4:1, RELAX „B“ – FC ORANGE 1:3, BVD – RELAX
„B“ 0:5 kontumačně, BVD se nedostavilo k utkání, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FC ORANGE 0:7, RELAX
„B“ – POBŘEŽÍ KOCOVINY 4:1, SEXMERALDA „A“ – TORPEDO 2:2, MK BRODEK u PV – BVD 3:1, BVD
– SEXMERALDA „A“ 1:5, MK BRODEK u PV – TORPEDO 5:0 kontumačně pro neoprávněný start hráče.

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

7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
3
3
3
3
1
1

2
0
2
2
1
0
2
1

0
3
2
2
3
4
4
5

32:13
20:17
25:20
24:20
22:19
16:26
16:29
11:22

17
12
11
11
10
9
5
4

Poznámka: O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu MK BRODEK u PV – TORPEDO Prostějov 5:0 kontumačně.
Liga veteránů

sobota 24. ledna 2015, Kostelec na Hané:
AC ŠTIKA – AC ZAVADILKA 2000 2:3, Novotný, Procházka – Vystavěl, Škultety, Šťastný, SEZAKO – RELAX
3:6, K. Spáčil, Bílý, Sokol – Gottwald 3, Voráč, Macourek, M. Spáčil, AC ŠTIKA – KRUMSÍN 0:3, E. Sovík
2, Melka, SEZAKO – AC ZAVADILKA 2000 0:3, T. Kučera 2, Škultety, RELAX – AC ŠTIKA 10:3, M. Spáčil
3, Gottwald 2, Voráč 2, Bárta 2, Macourek – Novotný 2, Procházka, KRUMSÍN – SEZAKO 2:4, Konšel, E.
Sovík – Bílý 3, Přikryl.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. FC RELAX Prostějov
2. MORAVSKÁ MODELÁRNA
3. SEZAKO Prostějov
4. FC LITRPŮL
5. AC ZAVADILKA 2000
6. BEXIM PALETTEN
7. POKOP Domamyslice
8. AC ŠTIKA Prostějov
9. KRUMSÍN

14
14
13
13
13
13
14
13
13

12
12
8
8
7
6
2
2
1

0
0
0
0
1
1
2
0
0

2
2
5
5
5
6
10
11
12

104:29
41:19
62:40
44:39
35:34
40:61
28:57
25:65
18:53

36
36
24
24
22
19
8
6
3

Pondělí 26. ledna 2015
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Další výsledky 17. kola

Champions League

17. kolo: Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-13, -11, -16). Nejvíce bodů: Oborná 13, Sochorcová a
Borovcová po 4 - Hodanová 10, Mudrová a Nová po 8 * Frýdek-Místek - Olomouc 3:0 (11, 17, 21).
Nejvíce bodů: Kubová 16, Závodná 14, Michalíková 10 - Rutarová a Tinklová po 5 * Přerov - Ostrava
1:3 (-22, 20, -22, -19). Nejvíce bodů: do uzávěrky nezveřejněno * Frýdek-Místek volný los.

žen 2014/2015
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
Chemik Police – VK AGEL Prostějov 2:3
(11, -20, 17, -22, -12), Dynamo Kazaň –
Rabita Baku 3:0 (21, 10, 14).
Základní skupina B
Stiinta Bacau – VB Nantes 3:1 (20, 14, -16,
19), Azeryol Baku – Fenerbahce Istanbul 0:3
(-20, -15, -24).
Základní skupina C
SC Drážďany – LP Salo 3:1 (-23, 21, 12,
17), Busto Arsizio – Dynamo Moskva 2:3
(-22, 16, -20, 20, -13).
Základní skupina D
Eczacibasi Istanbul – Impel Wroclaw 3:1
(19, -21, 10, 16), Volero Curych – Omička
Omsk 3:0 (15, 17, 17).
Základní skupina E
RC Cannes – Partizan Bělehrad 3:2 (-23, 13,
22, -21, 16), Vakifbank Istanbul - Nordmeccanica Piacenza 3:2 (-19, -22, 14, 13, 19).
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24:24
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7
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Čas: 117 minut.

* výsledky * statistiky * tabulky

Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Získané míče:

Ztracené míče:

20 minut
1. set: 25:11 za
25 minut
2. set: 20:25 za
27 minut
3. set: 25:17 za
28 minut
za
4. set: 22:25
17 minut
za
5
5. set: 12:1

:
SESTAVA POLICE
JOVA:
SESTAVA PROSTĚ
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sportovní výsledky

1. Police
2. Kazaň
3. R. Baku
4. Prostějov

3
2
1
0

0
1
1
2

2
1
1
0

0
1
2
2

13:7
12:8
8:12
7:13

11
9
6
4

1. F. Istanbul
2. A. Baku
3. Nantes
4. Bacau

5
2
1
1

0
1
0
0

0
0
1
0

0
2
3
4

15:1
10:8
6:12
3:13

15
8
4
3

1. D. Moskva
2. B. Arsizio
3. Drážďany
4. Salo

3
3
1
0

1
0
2
0

1
1
0
1

0
1
2
4

14:8
12:6
9:11
5:15

12
10
7
1

1. E. Istanbul
2. Curych
3. Omsk
4. Wroclaw

4
3
2
0

0
1
0
0

0
0
1
0

1
1
2
5

12:5
13:5
8:10
2:15

12
11
7
0

1. V. Istanbul
2. Cannes
3. Piacenza
4. Bělehrad

3
1
2
0

1
3
0
0

0
0
2
2

1
1
1
3

13:5
12:10
10:10
5:15

11
9
8
2

Není-li v zimě sněhu
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DALŠÍ VÝSLEDKY 29. KOLA

21 minut
1. set: 28:30 za
27 minut
za
5
2. set: 18:2
31 minut
za
5
:2
3. set: 19

Dohrávka 7. kola: Nymburk - Svitavy 94:71 (23:21, 41:32, 71:56). Nejvíce bodů: Stutz 20, M. Svoboda
18, Kříž 11 - Abercrombie 23, Teplý 14, Macela 8. Fauly: 19:14. Trestné hody: 12/9 - 11/8. Trojky: 7:11.
Doskoky: 47:18.
Dohrávka 28. kola: Pardubice - Opava 83:67 (20:19, 38:36, 64:48). Nejvíce bodů: Kohout 19, Wall
16, Kotas 11 - Cvek 14, Dokoupil 11, Vlček 8. Fauly: 22:23. Trestné hody: 26/16 - 14/11. Trojky: 11:8.
Doskoky: 38:26.
29. kolo: USK Praha - Brno 72:56 (19:14, 39:30, 61:45). Nejvíce bodů: Mareš 31, Nikolič 12, Slavík
9 - Šiška 20, Krakovič 10, Marič a Prášil po 7. Fauly: 32:22. Trestné hody: 19/13 - 38:25. Trojky: 7:1. Doskoky: 30:27 * Kolín - Pardubice 70:64 (20:14, 34:37, 50:51). Nejvíce bodů: Bryant 15, Ličartovský 12,
Field 11 - Pandula 15, Kohout 14, Wall 13, Příhonský 10. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/11 - 9/6. Trojky:
5:2. Doskoky: 43:36 * Opava - Děčín 73:77 (23:21, 31:37, 48:60). Nejvíce bodů: Gniadek a Klečka po
17, Bujnoch 14, Blažek 7 - Tucker 18, Jelínek 12, J. Houška 11, Stria 10. Fauly: 28:33. Trestné hody: 11/10
- 22/15. Trojky: 9:4. Doskoky: 28:33 * SLUNETA Ústí nad Labem - Lions J. Hradec (pondělí 26.1., 18.00)
Předehrávka 30. kola: Děčín - Kolín 86:73 (19:11, 38:23, 63:50). Nejvíce bodů: Tucker 27, Vyoral 16,
Bosák 14, Stria 11 - Field a Chán po 18, Bryant 17, Horák 12. Fauly: 17:21. Trestné hody: 21/15 - 19/15.
Trojky: 9:6. Doskoky: 36:35.
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 29. KOLE
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ČAS: 88 minut

Další výsledky 18. kola
18. kolo: Olymp Praha - SG Brno 3:0 (13,15,15). Nejvíce bodů: vHodanová 20, Mlejnková
16, Kurková 11 - Poslpíšilová 9, Suchá 8, Tesařová 6 * Ostrava - Šternberk 3:0 (15,21,19).
Nejvíce bodů: Kukučová 17, Polášková 14, Kojdová 14 - Oborná 11, Ticháčková 11, Janečková
9 * KP Brno - Přerov 3:0 (17, 19, 13). Nejvíce bodů: Petrovič 19, Nováková 13, Toufarová 12 Langová 14, Pavelková 11, Rašková 8 * Frýdek-Místek volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. KOLE


Tým

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

VK Agel Prostějov
PVK Olymp Praha
rTJ Sokol Frýdek - Místek
VK Královo Pole Brno
TJ Ostrava
SK UP Olomouc
Volejbal Přerov Precheza
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
12
9
8
8
8
5
2
0

0
0
0
1
0
0
0
2
1

0
0
1
0
0
0
1
1
1

0
4
6
7
8
8
10
11
14

48:3
38:17
32:22
29:26
29:27
27:27
20:36
16:40
6:47

1284:906
1284:1079
1244:1152
1214:1153
1239:1216
1151:1202
1207:1310
1085:1309
911:1292

Body

48
36
28
26
24
24
16
11
3



Tým

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

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

11
25
27
26
26
25
26
26
26
25
26
25

10
20
19
17
16
12
12
11
11
8
7
4

1
5
8
9
10
13
14
15
15
17
19
21

981:792
2045:1844
2374:2166
2239:2148
2101:1963
2095:2150
2098:2147
1941:1945
1987:2106
1854:1952
1811:1977
1798:2134

90.9
80.0
70.4
65.4
61.5
48.0
46.2
42.3
42.3
32.0
26.9
16.0

39:3
29:17
29:19
24:21
23:23
23:23
19:27
16:34
19:27
16:34
19:27
16:34

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, P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

STARŠÍ ŽÁCI SI
ZAHRAJÍ V NEZAMYSLICÍCH

Prostějov/jim – Komise mládeže při
Okresním fotbalovém svazu (OFS)
Prostějov uspořádá v neděli 8. února
turnaj starších žáků U15 pro hráče narozené v roce 2000 a později. Prezence
družstev se v nezamyslické sportovní
hale uskuteční od osmi hodin ráno, samotný začátek je v plánu o půl deváté.
Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra 3:0 a 3:1 za tři body, Vyplněné závazné přihlášky mohou
zájemci zasílat na adresu okresního
V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod, P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

svazu Za Místním nádražím 4536, 796
01 Prostějov až do pátku 30. 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 osm set korun, občerstvení uhradí pořadatel. OFS předpokládá, že se turnaje zúčastní celkem
osm týmů.

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 28
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kultura v Prostějově a okolí...

HRÁČKA PODLE

Exkluzivní reportáže
pro Večerník

VEČERNÍKU

Pavla
V uplynulém týdnu měli svátek všichni prostějovští příz- VAŠKOVÁ
nivci her na prknech, co znamenají svět. Hned dvakrát totiž mohli vidět na prknech městského divadla slavné tváře,
které vídají ve filmech či denně na obrazovkách svých televizí. Shodou okolností k nám
zavítaly dva pražské soubory, oba s komedií o nevěře a s hvězdným obsazením.

ˇ
NOVý Vecerník
za starou cenu!

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

NOVINY NADÁLE

ZA 15 KORUN?
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Eva Holubová a Maroš Kramár si vystřihli role manželů Schwarzových.
Foto: Pavla Vašková
Kramár. Byl neskutečně vtipný. Všechny
ostatní na pódiu převálcoval,“ shrnula svoje
dojmy z předvedených hereckých výkonů
dvaapadesátiletá Marcela.

Publikum hercům rádo prominulo chvilkami nevyrovnané výkony, celkově se dobře
bavilo a při děkovačce si oblíbené osobnosti
několikrát vytleskalo.

PROSTĚJOV Čtvrteční večer patřil
v Městském divadle opět hereckým
hvězdám, tentokrát z pražského Divadla Bez zábradlí. Rudolf Hrušínský a Ljuba Krbová zažívali horké chvilky, když
se jejich drahé polovičky pokoušely
zjistit odpověď na otázku „Kdes to byl
(a) v noci?“
Vynikající herecké výkony všech představitelů a svérázný anglický konverzační humor. To byly hlavní atributy představení
„Kdes to byl(a) v noci“ z pera současného
anglického dramatika Alana Ayckbourna
v podání herců Divadla Bez zábradlí.

A že se režie ujal Jiří Menzel, to byla už jen
třešnička na dortu.
Jednoduchou dějovou linii komedie tvoří
propletenec vztahů mezi třemi naprosto
rozdílnými manželskými páry a hlavním
tématem je nevěra. Rudolf Hrušínký je
nevěrný Veronice Freimannové s Ljubou Krbovu, jejíž roztržitý a zapomětlivý
manžel Zdeněk Žák nemá o ničem ani
potuchy a neustále je na špatné stopě, čímž
všechno pořádně zamotá. Josef Carda
s manželkou Marcelou Rojíčkovou k tomu
všemu přijdou jako slepí k houslím.
Všichni aktéři se do svých rolí položili

s obrovským nasazením a zcela zaplněné
hlediště každou chvíli vybuchovalo salvami
smíchu. Není divu, že konečné rozloučení
herců s diváky bylo velmi dlouhé a bouřlivé.
„Skvělé, výborně jsme se bavili. Byli jsme i na
pondělním představení s Evou Holubovou
a Marošem Kramárem, ale tohle bylo ještě
jiné kafe. Všichni herci byli skvělí a ohromně
vtipní,“ pochvalovali si spokojeně manželé
Pospíšilovi. „Nejlepší bylo, jak se tomu
Cardovi chtělo na záchod a nemohl jít.
Jaké on dělal grimasy, z toho jsem se málem
počůrala taky. Ale smíchy,“ dodala ještě
čtyřiašedesátiletá divačka Vlasta.

„Každé utkání Champions League je
velkým svátkem, zvlášť za současné situace, kdy pokaždé vyzýváme tak výborného soupeře a herně se nám daří.
Proto do hlediště zveme všechny volejbalové příznivce, kterým zkusíme zase
předvést to nejlepší z našich schopností.
A kdo ví, třeba to opět vyjde,“ nadhodil
Miroslav Čada. Tak, holky, do toho!

z výstavy
pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ
PROSTĚJOV Jedinečná kolekce
téměř stovky obrazů kubistického malíře Emila Filly přilákala do prostějovského muzea stovky příznivců umění.
Pokud jste výstavu ještě nenavštívili,
dlouho neváhejte!
Díla světově známého českého kubistického malíře, grafika a sochaře Emila Filly
jsou k vidění ve výstavních prostorách prostějovského muzea už od konce loňského
listopadu. Stále se však těší velkému zájmu
návštěvníků muzea. „Denně k nám zavítá
zhruba třicítka návštěvníků, o víkendu
i dvojnásobek. Prohlédnout si jedinečnou
výtvarnou kolekci často přichází i školní
třídy, takže mohu potvrdit, že o výstavu je
veliký zájem,“ prozradila Večerníku zaměstnankyně prostějovského muzea.
Její slova dosvědčila i přítomnost žáků ZUŠ
Vladimíra Ambrose, kteří se do muzea vypravili pro dávku tvůrčí inspirace. „Děti se v
rámci výuky seznamují s dějinami umění

a konkrétními představiteli jednotlivých
uměleckých směrů. Konkrétně v těchto
nadčasových pracech světově uznávaného
českého kubistického malíře se zaměřujeme na práci s linkou, zaplnění plochy,
míchání barev či světlo v obraze. Při tvorbě
se děti inspirují vystavenými díly, nemají za
úkol je kopírovat, ale zapojit vlastní fantazii.“
přiblížila vedoucí výtvarného oboru ZUŠ
Vl. Ambrose Hana Palacká, která do muzea
dorazila s žáky prvního a druhého ročníku
ZUŠ a studenty přípravného studia.
A že inspirace nebylo na výstavě málo, dokazují i originální dílka, která se rýsovala
na výkresech malých umělců. Jedinečná
výstava byla realizována mimo jiné i díky
spolupráci celkem deseti galerií, která díla
na výstavu zapůjčila a samozřejmě především díky práci kurátorky prostějovského
muzea Kamily Husaříkové. Výstava představuje příznivcům umění díla z Fillova
nejvýraznějšího tvůrčího období, reakce
na hrůzy druhé světové války, i obrazy
z dob umělcových studií.
Pokud se tedy považujete za milovníka
umění, tato jedinečná expozice by vám
neměla uniknout. Výstava Emila Filly
v prostorách prostějovského muzea končí
již tuto neděli 1. února.

Mnohdy povedenější obraz než samotný originál se rýsoval v nejedné kresbě
malých umělců.
Foto: Petra Hežová

z vernisáže
pro Večerník

Výstava Jiřího Steigera (na snímku uprostřed) „Na cestách s mobilem“ dokazuje, že
umění se dá vytvořit i fotoaparátem v mobilním telefonu.
Foto: Martin Zaoral
PROSTĚJOV V Galerii U Hanáka se již
naplno rozjela nová výstavní sezóna. Jedna expozice střídá druhou, každá z nich
je přitom něčím zajímavá a výjimečná.
V pátek 23. ledna byla zahájena
s odstupem roku již druhá prostějovská
výstava pražského fotografa Jiřího Steigera. Vynikající autor profesionálních

uměleckých aktů tentokrát netradičně
představil snímky z cest zachycené mobilem.
Jiří Steiger pochází z místních Klopotovic, ale
již od svých osmnácti let žije trvale v Praze,
kde má na Národní třídě vlastní ateliér
a živí se focením uměleckých aktů. Průřez
jeho tvorbou jsme měli možnost vidět loni

právě Galerii U Hanáka. Jeho expozice
„Akty“ měla velký úspěch, díky tomu autor
přehodnotil svůj negativní názor na výstavy a
v pátek se do prostějovské galerie vrátil.
Výstava „Na cestách s mobilem“
dokazuje, že pokud jste fotograf tělem
i duší a máte umělecké cítění, můžete
i s obyčejným mobilním telefonem vytvořit
umělecké dílo.
Několik desítek barevných i černobílých
snímků zachycuje různá místa naší planety,
kterých by si obyčejný turista zřejmě kolikrát ani nevšiml, ale jsou očima citlivého
fotografa povýšena na umělecké objekty
dýchající zvláštní atmosférou. Hřejivá až
romantická atmosféra čiší ovšem i ze všech
vystavených fotek.

Pavla VAŠKOVÁ
„Spousta lidí se mě před vernisáží ptala, jaká
vůbec může být kvalita fotek, když jsou
focené mobilem. Popravdě jsem měl sám
obavy, které se mi naštěstí nepotvrdily. Jirka
naopak dokázal, že dobrého fotografa dělá
cit, ne drahý fotografický přístroj,“ pochvaloval si v úvodu vernisáže vedoucí galerie
Albert Halmo.
A proč vlastně fotky z mobilního telefonu?
„Je to o určité svobodě. Kdybych měl
na cestách foťák, měl bych pocit, že je to
práce. Byl bych určitým způsobem svázaný.
Takhle si prostě fotím to, co mě během cestování zničehonic zaujme,“ vysvětluje tento
způsob zachycení reality sám autor.
Výstavu „Na cestách s mobilem“ můžete
v Galerii U Hanáka vidět až do 24. února.

PROSTĚJOV POBAVIL GOTTLAND

PROSTĚJOV Humorný bestseller polského publicisty Mariusze Szczygieła
s názvem Gottland bavil předminulý čtvrtek v podvečer díky projektu LiStOVáNí
v podání Lukáše Hejlíka a jeho hereckých
kolegů i u nás v Prostějově.
I v tomto roce čeká Prostějovany série
scénických čtení s názvem LiStOVáNí.
Úspěšný projekt Lukáše Hejlíka a jeho
hereckých kolegů si našel své příznivce
i v našem městě a sám autor projektu
už na konci loňského roku poděkoval
místním příznivcům za přízeň a slíbil, že
v následujícím roce nám přijede představit nejnovější populární knižní tituly. Svůj
slib splnil a ve čtvrtek 15. prosince dorazil do Městského divadla v Prostějově

s kolegy Lenkou Janíkovou i Alanem Novotným a hlavně s bestsellerem polského
autora - reportéra Mariusze Szczygieła
s názvem Gottland. „Jde o pohled polského autora na život v Česku, bez příkras
a zástěrek, což u zdejších 'domorodců' pochopitelně vzbuzuje emoce,“ vysvětluje
Lukáš Hejlík.
Kdo si přečetl název knihy polského autora,
nemůže si nepoložit otázku, má s knihou
něco společného mistr Karel Gott? Na to
sám autor odpovídá ve své knize: „Svět bez
Boha není možný, a tak v nejateističtější zemi
světa, jakou je Česko, hraje sedmašedesátiletá
hvězda důležitou roli...“
Knihu Gottland Mariusze Szczygieła
v překladu Heleny Stachové najdete

Polský novinář nastavil Čechům zrcadlo aneb Lukáš Hejlík zalistoval v Gottlandu, aby zjistil,
jak nás vidí zahraniční návštěvníci a kdo se v knize Gottland pozná?
Foto: internet
mimo jiné i ve zdejší knihovně a pokud
byste se sami rádi osobně účastnili některého LiStOVáNí, budete mít možnost

15. února, kdy k nám herci projektu zavítají
s knihou německé autorky Sylvie Heinlein
Bláznivá teta a já.

NA TISKOVCE...
CE....
¼ubomír PETRÁŠ - asistent trenéra
VK AGEL Prostìjov:

PROSTĚJOV - Přesně dva týdny po vzájemném
dvojutkání v semifinále Českého poháru se volejbalistky VK AGEL Prostějov a Králova Pole Brno
střetly znovu, tentokrát v sedmnáctém kole UNIQA
extraligy ČR 2014/2015. Domácí tým šel do zápasu jen šestačtyřicet hodin po vyčerpávající bitvě
v Polsku, navíc musel přestát i celonoční cestu zpět
autobusem. Nijak negativně se však tyhle objektivní důvody na jeho výkonu neprojevily, naopak maximální soustředěností i trvalým herním tlakem
nedal protivnicím žádnou šanci.
Místo očekávaného tahání těžkých nohou „Agelky“
vlétly do moravského derby jako utržená lavina. Hned
úvodní čtyřbodová šňůra měla dát soupeřkám jasně
najevo, že tady se žádný útlum ani podcenění konat
nebudou. Během dalších povedených sérií (z 5:2 na
8:2, z 10:7 na 16:7) hráčky VK předvedly několik fantastických momentů a daly vzpomenout na Chemik,
ale výborné pasáže střídaly i méně vydařené, kdy se
naopak prosazovaly zlepšené Brňanky. Ty si pomáhaly
hlavně dobrou obranou, leč kromě rychlého dotažení z
21:13 na 21:18 favoritkám vážnější problémy nenadělaly. Koncovka už byla opět jasná - 25:19 a 1:0.
Nemalou důležitost pro plnění papírových předpokladů mělo, že Agelky kvalitně zvládly nástup do
druhé sady. Účinně podávaly, většinou úspěšně zakončovaly (v čele s útočnou kometou Simon), měly
solidní defenzivu a s několika výjimkami i přihrávku. A rovněž se mohly opřít o skvělé duo Weiss - Kovářová, jež na nahrávce, respektive na liberu poslední dobou doslova září. Díky všem těmto atributům
včetně vydatného příspěvku parádně rozpumpované Gambové „vékáčko“ rovnoměrně zvyšovalo náskok až k bezpečnému ovládnutí setu - 25:17 a 2:0.
Zkraje třetí části prostějovské družstvo poprvé bě-

„Trochu jsme se obávali toho, jak po těžké bitvě na hřišti
Police a dost náročném cestování zvládneme takhle brzy
další nelehký zápas. Naštěstí k němu holky přistoupily naprosto koncentrovaně, což vedlo k jasnému vítězství. Na
děvčatech je vidět, že mají formu a jak moc je volejbal baví.
Tentokrát jsme nejvíc těžili z výborné obrany, ke které se
přidal i kvalitní útok s podáním, tím pádem jsme neměli
žádné větší potíže. Znovu máme radost z ušetřených sil
a klobouk dolů před celým družstvem za jeho současné
výkony.“

Solange SOARAS - kapitánka VK
AGEL Prostìjov:
„Je výborné, že i přes únavu jsme opět zahrály velice dobře a
dalším kvalitním výkonem hladce zvládly zápas, který vůbec
nebyl jednoduchý. My však teď jedeme na pozitivní vlně, čehož jsme dnes využily. Máme skvělý tým plný skromných
pracovitých hráček a těžíme z toho. Hlavně ať vydržíme nahoře co nejdéle, ideálně až do konce sezóny.“

Andre GONZALEZ - Královo Pole
Brno:
„Jsem zklamaný... Samozřejmě jsem si nemyslel, že tady zvítězíme, ale očekával jsem náš mnohem lepší výkon. Prostějov
odehrál skvěle úterní duel v Polsku, byla to opravdu krásná podívaná. Věřil jsem, že čelit velké síle domácích vezmeme jako
výzvu a uděláme maximum pro co nejlepší výsledek, jenže
tým toho prostě nebyl schopný. Z naší strany špatný výkon
bez potřebné energie.“

Sandra ONDERKOVÁ - kapitánka
Královo Pole Brno:
„Soupeř nás přehrál ve všech činnostech. Byl lepší na podání, v útoku, v obraně i na přihrávce, prostě ve všem. My jsme
nebyly schopné se prosadit a tím pádem mělo utkání jednoznačný průběh od začátku až do konce.“

hem duelu prohrávalo (1:2), jenže šlo pouze o chvilkovou epizodku. Vzápětí totiž přišel razantní obrat
pěti body za sebou na 6:2 a tím návrat mače do vyjetých kolejí herní převahy Čadových svěřenek. Únava
neúnava, hostitelky znova předváděly působivý volejbal kvitovaný aplausem spokojených fanoušků a
místy přímo excelovaly, například při prudkém úniku
z 9:5 na 15:5. Současný AGEL si zkrátka užívá výtečnou formu zrozenou z každodenní tvrdé a koncepční
dřiny, sklízení sladkých plodů přitom celý mančaft
hodně baví. Tentokrát to odneslo vzdor několika
oboustranně nádherným výměnám brněnské KP 25:14 a 3:0.
(son)
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Původní zpravodajství

sedm setbolů a nakonec uspěly jasně ve třech sadách
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Unikátní výstava obrazů U HANÁKA PO ROCE OPĚT HOSTUJE JIŘÍ STEIGER
Emila Filly míří do finiše Pražský fotograf představil netradiční snímky z mobilu
Původní zpravodajství

3:0

Bodový vývoj – první set: 4:0, 5:2, 8:2, 8:4, 10:4,
10:7, 16:7, 16:10, 19:11, 19:13, 21:13, 21:18, 23:18,
25:19. Druhý set: 3:0, 3:2, 5:2, 7:4, 7:6, 9:6, 12:7,
14:8, 16:9, 16:11, 18:11, 20:12, 22:13, 24:14, 25:17.
Třetí set: 1:2, 6:2, 7:4, 9:4, 15:5, 15:7, 18:7, 20:8,
21:12, 24:13, 25:14.

gantem Chemik Police.
Foto: www.vkprost÷jov.cz

Manželé Phillipsovi (Hrušínký, Fraimannová) pozvali Fetherstonovy (Carda, Rojíčková) na vynikající večeři ze sáčku, aby
zjistili pár potřebných informací.
Foto: Pavla Vašková

KP BRNO

jak se utkání vyvíjelo...

Kde
byli
v
noci
Rudolf
SOUKROMÝ SKANDÁL
Hrušínský a Ljuba Krbová?
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Skvěle zvládnutý náročný program, KP si ani neškrtlo Olomoucký tým dost vzdoroval, ale ženy VK odvrátily

MO KAZAæ! VK AGEL PV

Hádek s Holubovou způsobili v divadle
PROSTĚJOV První ze zmiňovaných
inscenací byla v pondělí hra Soukromý
skandál v podání Studia DVA. Velmi aktuálního a ožahavého tématu se dotýkala autorská hra z pera současného režiséra i scénáristy
Patrika Hartla. Jak zachránit manželství ve
finanční krizi, jak dosáhnout ekonomického
úspěchu a jaká míra bezohledné sobeckosti
je k tomu potřeba. To byly otázky, na které
hledal odpovědi hlavní hrdina Erik v podání
Kryštofa Hádka.
Jako nejlepší varianta se mu jevila možnost
získat si přízeň své nadřízené Lady Schwarzové, kterou ztvárnila Eva Holubová. Tak se na
jevišti zapletlo klubko falešných vztahů a intrik, které ještě zkomplikovala epidemie viru,
jenž se projevoval nezvladatelnými záchvaty
pravdomluvnosti. Zajímavostí bylo, že sám
sebe si v inscenaci zahrál i oblíbený televizní
moderátor Alexander Hemala.
Jak je již tradicí, když do prostějovského divadla zavítají známé tváře, hlediště
bylo téměř do posledního místa zaplněné
a podle smíchu, který se odtud ozýval, bylo
patrné, že se diváci dobře baví. Tady je především potřeba vyzdvihnout vynikající herecký
výkon Maroše Kramára jako představitele
manžela Evy Holubové Prof. MUDr. Karla
Schwarze, do sebe zahleděného, nepraktického a roztržitého intelektuála.
„Mám moc ráda Evu Holubovou, podle mě
je to jedna z našich nejlepších komediálních
hereček. Ale dnes se mi nejvíc líbil Maroš

volejbal

SK UP OL
VK PV

0:3

ZAZN÷LO

NA TISKOVCE...
CE....
Jiøí TEPLÝ - trenér SK UP Olomouc:

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:2, 6:2, 6:4, 9:5, 9:7,
11:7, 12:9, 15:9, 15:11, 16:15, 18:15, 19:19, 21:19,
23:20, 23:22, 24:22, 24:25, 26:25, 27:26, 28:27,
29:28, 30:29, 30:32. Druhý set: 0:1, 3:1, 3:3, 4:7,
6:8, 6:10, 8:10, 8:12, 10:14, 12:14, 12:16, 13:19,
16:19, 18:21, 18:25. TĜetí set: 2:0, 3:3, 5:3, 5:5,
8:5, 8:7, 9:12, 12:12, 17:17, 17:20, 19:21, 19:25.

„V případě zisku dobře rozehraného úvodního setu bychom soupeře dostali pod psychický tlak, jenže se nám to
bohužel nepodařilo. Prostějov se naopak uklidnil a těžil ze
své kvality i zkušeností, kterých naše mladší hráčky tolik nemají. Těžko jsme bránili zejména Simon, jež uhrávala většinu klíčových míčů. A udržet vysoké nasazení po celé utkání
se nám nepovedlo, šance na lepší výsledek utekla v podstatě
už tou první ztracenou sadou. Přesto holky za statečný výkon zaslouží pochvalu, byť to nestačilo.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Olomouc začala velice dobře, my jsme měli problémy
v obraně a zaslouženě prohrávali. Až teprve v koncovce první
sady se nám to povedlo otočit na svou stranu i díky odvrácení
sedmi setbolů. Potom už byl náš výkon lepší, získali jsme větší
jistotu v útoku a také v dalších činnostech. Tím pádem jsme
od druhého setu měli zápas pod kontrolou.“

původní reportáž
z Olomouce
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
OLOMOUC Základní část UNIQA extraligy ČR
2014/2015 zakončily prostějovské volejbalistky
hanáckým derby v Olomouci. A zpočátku to věru
nebylo nic snadného, ba právě naopak. Nabuzené
soupeřky hodně zlobily a hlavně v první sadě prostějovské družině zle zatápěly, o čemž svědčí jejich
sedm setbolů. Leč ani jeden neproměnily, kolektiv
VK AGEL nepříznivý průběh otočil a nakonec slavil
hladké vítězství bez setového klopýtnutí.
V úvodu vázla hostujícímu celku jak přihrávka, tak obrana a proto si lodivod Čada musel velmi brzy brát za stavu
5:2 oddechový čas. Hned však nepomohl, neboť domácí
hráčky působily mnohem živějším dojmem a měly lepší podání, útok i pole. Proti zabržděným favoritkám tak
držely menší náskok, po jehož zvýšení na 15:9 to s prostějovskými akciemi nevypadalo vůbec dobře. Naštěstí se
naše ženy poté zvedly, výrazně zlepšily všechny činnosti
a srovnaly na 19:19. Jenže vzápětí opět chybovaly, načež
si rozjeté soupeřky vytvořily dohromady sedm setbolových možností vítězně uzavřít vstupní sadu! To už ale
vékáčko předvádělo koncentrovaný výkon a díky tomu

veškeré krizové momenty dokázalo přečkat, aby samo na
druhý pokus infarktovou koncovku urvalo ve svůj prospěch – 30:32 a 0:1.
Ani smolně ztracený závěr kvalitně bojující Olomoučanky
psychicky nesrazil, neboť start do druhé části ještě opanovaly (3:1). Následně však lídryně tabulky vytasily skvělý
servis i několik bodových bloků a razantně otočily na 4:7.
Od té doby již měly průběh pod kontrolou, byť výkon
nebyl úplně stoprocentní. Precizní pasáže Agelky střídaly
s dílčími nepřesnostmi, kousavý protivník se tudíž držel
relativně na dohled. Ani jeden citelnější trhák (z 12:14 na
13:19) definitivně nerozhodl, protože výběr UP na něj reagoval bleskovou korekcí - 16:19. Nicméně finální okamžiky setu si úřadující mistryně republiky bezpečně pohlídaly
a novým únikem dění záhy utnuly - 18:25 a 0:2.
Začal ovšem třetí díl zápasového dramatu a v něm znovu
tahaly za delší konec domácí plejerky (2:0, 5:3). Sympaticky dřely ze všech sil, naopak naše družstvo vyrobilo pár
zbytečných hrubek. A rázem muselo opět dohánět nepříjemné manko 8:5. I tentokrát to ale mančaft VK zvládl
především zásluhou okamžitého zvratu na 9:12, ačkoliv o
vedení hned zase přišel - 12:12. Duel pak pokračoval vyrovnaně, než přišel rozhodující úder obhájkyň titulu. Měl
podobu tří bodů v řadě za sebou (ze 17:17 na 17:20) a po
tomhle klíčovém odskoku již favorizovanou ekipu v cestě
za triumfem nic nezastavilo – 19:25
(son)
255 a 0:3.
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Naprostá senzace v Polsku: úžasné „Agelky“ dokázaly porazit ultra silný Chemik Police na jeho palubovce!

HISTORICKY

Bylo to bez debat NEJHODNOTNĚJŠÍ VÍTĚZSTVÍ celé klubové HISTORIE!

T EXTRALIGY!
rivbalovi z Olomouce CH POL
duelu v Prostějově zvednout a že rozhodující souboj o elitní pětici zvládl tak výborným
způsobem. Těžili jsme hlavně z dobrého servisu i dodržování stanovené taktiky,“ úlevně se
usmíval americký lodivod Králova Pole Andre
Gonzalez po sobotním skolení Přerova jednoznačně 3:0. Stejně přesvědčivě Ostrava porazila Šternberk, čímž možná trochu překvapivě
proklouzla do lepší nadstavbové společnosti.
„Tohle je pro nás strašně cenné. Olomouc
i Brno v poslední době dost posilovaly své
kádry, zatímco my jsme vinou mnoha zranění měli spíš problém vůbec dát dohromady
mančaft. Přesto jdeme do horní pětky a to je
paráda,“ dal průchod euforii kormidelník TJ
Zdeněk Pommer.
Spokojeni mohou být rovněž v hlavním
městě České republiky. „Celou základní část
hodnotím velmi pozitivně. Jsme opět druzí a
máme osmibodový náskok na třetí Frýdek-Místek, což je hodně slibné. Myslím si, že
Prostějov ani během nadstavby žádné body
neztratí a v ostatních šesti utkáních věřím, že
takový odstup dokážeme uhájit, abychom
do play off šli z výhodného druhého místa,“
shrnul trenér Olympu Praha Stanislav Mitáč.
Nadstavbová fáze tohoto ročníku UNIQA
extraligy žen ČR odstartuje v sobotu 31.
ledna, ovšem „Agelky“ mají v úvodním dějství zápasové volno. Druhou část soutěže
tudíž otevřou až ve čtvrtek 5. února doma
právě proti PVK Olymp.

VK PV

2:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:2, 4:2, 6:3,
8:4, 12:5, 15:6, 16:8, 22:8, 25:11. Druhý
set: 2:0, 4:1, 4:4, 5:6, 6:11, 7:13, 10:15,
10:17, 13:17, 15:18, 16:21, 19:21, 20:22,
20:25. Třetí set: 3:3, 5:3, 9:4, 11:5, 11:8,
14:8, 14:10, 16:10, 17:13, 22:14, 23:17,
25:17. Čtvrtý set: 0:2, 2:2, 4:5, 6:5, 7:6,
7:10, 10:11, 12:12, 13:15, 15:15, 15:17,
17:17, 17:19, 22:23, 22:25. Pátý set: 1:2,
3:2, 5:3, 7:4, 7:7, 8:9, 9:11, 12:13, 12:15.
ŠTĚTÍN O tomhle se asi vůbec nikomu,
kdo fandí prostějovskému volejbalu, nesnilo ani v pozitivně nejdivočejším snu.
Ženy VK AGEL jely k zápasu pátého kola
základní skupiny A v CEV DenizBank
Champions League Women 2014/2015
na půdu Chemiku Police alespoň pro jeden set, který by už sám o sobě znamenal
pěkný dílčí úspěch. Místo toho náš tým
předvedl po hrozivém úvodu neskutečné
vzepětí a fantastický obrat, jenž vedl až
k patrně nejcennějšímu vítězství v celých
téměř desetiletých dějinách hanáckého
oddílu! Polský gigant, který předtím doma
porazil obhájce trofeje Dynamo Kazaň
i mimořádně bohatou Rabitu Baku, senzačně padl s „vékáčkem“!! Holky, klobouk
dolů, absolutorium a moc moc děkujeme
za překrásný zážitek!!!

Fanoušky hojně zaplněná hala ve Štětíně sledovala vyrovnanost jen v úplném začátku prvního setu. Nadějný vstup a vedení 1:2 mělo pro
„Agelky“ krátké trvání, když domácí hráčky
zvedly několik míčů v poli a obryně Glinka-Mogentale je vzápětí z těžších pozic nekompromisně zatloukla do taraflexu. Chemik tím
nejen rychle otočil skóre (4:2), ale hned se jal
zvyšovat svůj náskok velkým tlakem všech činností (8:4, 12:5). Hostujícím plejerkám moc
nešla přihrávka, tím pádem často útočily z nelehkých pozic a proti výborné obraně soupeřek se nedokázaly bodově prosazovat. Naopak
favorit byl v naprosté pohodě, což se promítalo
do jeho skvělého výkonu, který průrazností
připomínal parní válec. Zastavit jej naše ženy
v zahajovací sadě nesvedly, ba ani přibrzdit. A po
šestibodové šňůře v závěru plné vítězných bloků Police se tak zrodil dílčí debakl – 25:11 a 1:0.
Vynikající servis i defenziva nadupaného
polského klubu opět zaúřadovaly hned zkraje druhé části natolik, že se „Agelky“ zdály
být nadále bezradné - 4:1. Pomohla jim však
následná série tří bodů při podání Weiss, jež
utlumila domácí řádění a zrušila hostující
zakřiknutost. Vékáčko najednou výrazně
zlepšilo naprosto vše, dostalo soka pod tlak a
využilo určité bohorovnosti na druhé straně
sítě k nečekaně razantnímu obratu na 6:11!
Fantasticky přitom zapodávala Karg, náhle
bylo o co hrát. Hodně slibný náskok navíc
Čadův soubor ještě navýšil (7:13, 10:17),
elitní protivnice totiž překvapivě často chybovaly. V koncovce sice probuzený kolos
mohutně dotahoval (15:18, 19:21), ovšem

zachránit tohle dějství už nestihl. Parádně se
v klíčových okamžicích zaskvěla zkušená Borovinšek a zisk nesmírně cenného setu byl na
světě - 20:25 a 0:2!
Nedlouho po otevření třetího dějství mač na
několik minut přerušila nezvyklá technická
komplikace v podobě vody kapající zhruba čtyři metry za jednu z koncových čar. Prostějovská
parta se náhlým prostojem nenechala rozhodit,
leč její exkluzivní výkon šel postupem času přece jen dolů. A vrch začala znovu získávat papírová síla vedoucího týmu áčkové grupy. Stačilo
několik našich zaváhání, Cuccariniho svěřenky
se chytily a pustily se do nové vlny herního drcení (z 3:3 na 11:5). Naštěstí tento nápor AGEL
včas utnul, tudíž v další fázi byl průběh sady aspoň vyrovnaný, byť trvalejší přiblížení ve skóre
hostitelky nedopustily. Každopádně na střetnutí špičkové mezinárodní úrovně se moc hezky
dívalo a vypadalo to na velmi přijatelný výsledek
pro naše barvy (17:13), než polsko-srbská ekipa v závěru zase víc udeřila – 25:17 a 2:1.
V prvních momentech čtvrtého dílu svitla
mančaftu VK šance zopakovat maximálně
povedené představení z dějství číslo dva
(0:2, 4:5). A tuhle možnost skutečně rozvíjel navzdory faktu, že favoritky stav otočily
na 6:5. Následovaly totiž čtyři body českých
mistryň v řadě (ze 7:6 na 7:10) a most k senzaci visel ve vzduchu. Polický ansámbl se jej
snažil zbořit, ale „Agelky“ znova předváděly
vynikající volejbal a pořád zůstávaly mírně
vepředu o jeden či dva body. Vyzdvihovat
přitom jednotlivkyně by nemělo smysl, neboť fantasticky hrály úplně všechny „Agelky“

ZAZN÷LO

NA TISKOVCE...
¼ubomír PETRÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostìjov:
Giuseppe CUCCARINI - trenér Chemiku Police:
„Gratuluji Prostějovu k vítězství, hrál opravdu velice dobře. Zároveň však chci poblahopřát i svým
svěřenkám, neboť také předvedly kvalitní volejbal, byť nakonec po dlouhém vyčerpávajícím boji
podlehly. Taková porážka sice bolí, ale postoupili jsme do play off a to je podstatné.“

Anna WERBLINSKA - kapitánka Chemiku Police:
„Proti výborně hrajícím soupeřkám jsme to měly hodně obtížné. První set byl velmi snadný, jenže
potom se hostující celek výrazně zlepšil, skvěle bránil a my jsme musely bojovat o každý bod. V závěru rozhodovalo několik míčů, které lépe zvládl Prostějov, proto jsme utrpěly porážku.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Úvodní set vůbec neprobíhal podle našich plánů, hráli jsme špatně. Od druhé sady ale šel náš
výkon ohromně nahoru. Věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude dobrá obrana proti výborným
útočnicím Chemiku. Postupně jsme k vynikající defenzivě přidali i neméně kvalitní další činnosti,
odvedli skutečně parádní výkon a dosáhli nesmírně cenného vítězství.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Věděly jsme, co potřebujeme k úspěchu v tomto těžkém utkání, a taktiku se snažily celý zápas
dodržovat. Ve dvou setech nám to nevycházelo, ale tři jsme odehrály opravdu skvěle a užíváme si
krásné vítězství. Jen škoda, že se v naší základní skupině sešly samé špičkové týmy a do play off
mohou projít pouze některé.“

na place. A to nikoliv jen omezenou část setu,
nýbrž celou dobu až do jeho konce. Hvězdné rivalky si proti našemu famózně kompaktnímu výkonu nevěděly rady, dokázaly
maximálně srovnat a na konto Prostějova
naprosto zaslouženě přistála druhá urvaná
sada - 22:25 a 2:2!
V tu chvíli měla hostující parta jistý minimálně
jeden ohromně cenný bod do tabulky, navíc
se mohla pokusit o odpálení ještě hlasitější
výsledkové bomby. A ono to skutečně vyšlo!!
V tiebreaku sice znejistělý, nicméně stále dost

sebevědomý výběr Police otočil z 1:2 na 7:4,
leč zbytek utkání patřil poněkolikáté z popela
vzlétnuvšímu Fénixovi značky VK AGEL.
Kompletně celé družstvo se totiž mohlo na
hřišti doslova přetrhnout, veškeré naše volejbalistky hrály takzvanou životku a svou
snovou zápasovou produkci dotáhly až k euforickému vítězství. Klíčový byl přitom zvrat
na 8:9, úplný závěr pak rozjeté vyslankyně ČR
už nekompromisně držely pod krkem. Holky
zkrátka odvedly v rozhodujících pasážích duelu dokonalou práci – 12:15 a 2:3!!!

HRÁČKA PODLE

VEČERNÍKU
LIANNES SIMON
Bombastických dvaatřicet bodů v nezapomenutelné bitvě
tvě na
hřišti Chemiku Police, výborných 20 bodů při domácím souboouboji s KP Brno a dalších skvělých 19 bodů v hanáckém derby
by na
olomoucké půdě. Kubánská univerzálka VK Prostějov řádila
ádila
během uplynulého týdne jako divá a hlavně svým razantním
tním
útokem nemilosrdně drtila všechny soupeře. Byť i ostatní Agelgelky odvedly v těchto střetnutích velmi kvalitní výkony, nebylo
ylo
o nejlepší volejbalistce celého týmu za sedm posledních dnů
ů
žádných pochyb.

KAM NA UNIQA EXTRALIGU:
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO:
19. kolo, sobota 31. ledna, 17.00 hodin:
Olymp – Ostrava, Frýdek-Místek – KP Brno, Prostějov volno.

SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO:

19. kolo, sobota 31. ledna, 17.00 hodin:
Olomouc – SG Brno, Přerov – Šternberk.

Rozhovor s Lubomírem Petrášem
najdete na www.vecernikpv.cz
RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz
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Luboš Petráš znovu
asistentem repre SR!

Základní êást evropské Ligy mistryĀ konêí, do Prostøjova dorazí r

HOLKY, ZKUSTE TO DO TìETICE. SRAZTE DYNA
Rozjeté Agelky touží opět ukázat svou letošní extratřídu a získat skalp d

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

původní zpravodajství
z Prostějova

Michal
KADLEC

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Volejbalistky VK AGEL
Prostějov v 2015 CEV DenizBank
Champions League Women září, dokázaly porazit už dva ze spolufavoritů na
postup do závěrečného Final Four (doma
Rabitu Baku, venku Chemik Police). Teď
základní skupina A končí a české mistryně chtějí skolit rovněž třetího ze svých
hvězdných soupeřů. V posledním šestém
kole dlouhodobé části hostí ve středu 28.
ledna od 17.30 hodin ruský oddílový kolos Dynamo Kazaň a v hale Sportcentra
DDM to znovu bude parádní sportovní
podívaná!
Za dosavadní průběh elitního poháru starého kontinentu zaslouží hanácký tým velkou pochvalu. První dva duely sice prohrál
v Kazani i s Chemikem 0:3, ale již v těchto
soubojích naznačil vyrovnaností většiny setů
svůj výkonnostní potenciál. Ten pak prodal
jak při dvojutkání s Rabitou (doma 3:2, venku 1:3), tak především excelentním vyloupením horké půdy Police (3:2). Nyní tedy
platí: bez ohledu na závěrečný výsledek proti
Kazani je vystoupení vékáčka v Champions
League 2014/2015 mimořádně úspěšné!
„Když nám do skupiny vylosovali tři tak ex-

trémně silné protivníky, doufali jsme v zisk
aspoň několika setů či nějakého bodu a tajně
snili o jednom senzačním vítězství. Povedlo
se nám však dát dohromady velmi kvalitní
družstvo, které dokáže předvádět špičkový
volejbal blížící se úrovni i těch největších top
favoritů. Díky tomu máme nesmírně cenné
skalpy Baku a Police, což je samozřejmě
paráda. Ale není možné předčasně podléhat uspokojení, když zápasový program
ještě neskončil. Pořád zbývá jedno střetnutí, to znamená jedna šance na výsledkové
překvapení,“ naznačil hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada, kam se ubírají jeho myšlenky.
Na druhou stranu důrazně varuje před zrádným pocitem, že teď už půjde vše samo. „Právě naopak, čeká nás další hrozně těžká bitva.
Kazaň v téměř stejném složení jako letos
ovládla minulý ročník Ligy mistryň, což hovoří samo za sebe. Její kádr zdobí ruské reprezentantky Jevgenija Starceva a Maria Borodakova, členky nároďáků Itálie Antonella Del
Core i Bulharska Eva Janeva. A pochopitelně
jedna z největších hvězd světového volejbalu,
dvoumetrová Jekatěrina Gamova. Tím pádem bude proti nám stát po všech stránkách
vynikající celek, s nímž můžeme uspět jedině

za přispění
Martina Mokroše
PROSTĚJOV S kýmpak to trsal prostějovský primátor na maturitním plese
Střední zdravotnické školy v Prostějově?
Večerníku bylo žinantní se přímo na parketu sálu Společenského domu vyptávat,
kdopak je ta sympatická tanečnice, která
jej vyzvala do kola. Ale Miroslav Pišťák
nakonec přiznal barvu sám!
„Byl jsem požádán o tanec jednou
z přítomných dam. To nešlo odmítnout,“
prozradil Večerníku první muž radnice,
který se točil v kole jako zamlada. „Paní
profesorku jsem upozornil, že jsem nechodil do tanečních. Ale přesto musím říct, že
se mi tančilo dobře. A to díky tomu, že je

dalším naprosto skvělým výkonem. O ten se
pokusíme,“ ujistil Čada.
Stěžejní na cestě k možné senzaci číslo tři bude alespoň částečně ubránit
výše zmíněnou obryni Gamovou, která
v úvodním vzájemném mači AGEL doslova drtila ve většině klíčových okamžiků včetně rozhodující koncovky. „Pokud
hráčka měří přes dvě stě centimetrů a útočí

Prostějov (son) - Hned čtyři nové hráčky
se v průběhu posledního měsíce objevily
v sestavě volejbalistek SK UP Olomouc,
ani to však bronzovým medailistkám
z minulých tří let UNIQA extraligy nepomohlo k postupu do nadstavbové skupiny
o 1. až 5. místo. Nejprve se vrátila ex-Agelka
Gabriela Tomášeková (blok), následně
začala po dlouhodobém zranění nastupovat Američanka Colleen King (univerzál)
a úplně nově získalo úpéčko dvojici Monika Dedíková z Přerova (smeč) – Simona
Hronová ze Šternberka (libero). Přesto
půjde jeden z favoritů na medaili do play
off nejlépe z šesté příčky a ve čtvrtfinále
vyzve třetího.
Na Olympu zabodovaly
jen juniorky
Prostějov (son) - Extraligové mládežnice
VK AGEL zajížděly ve druhém dějství
nadstavbové části elitní soutěže ČR o
1. až 6. příčku na horkou půdu Olympu
Praha. A silný protivník tentokrát tahal za
delší konec provazu, vyjádřeno poměrem
celkového bodového zisku 9:3. Nejprve
v sobotu kadetky PVK porazily hanácké
vrstevnice 3:1 (-22, 15, 20, 24) a 3:1
(-18, 16, 18, 18), přesto Prostějovanky
dál vedou pořadí o jediný bodík právě
před Olympem. V juniorské kategorii se
oba české velkokluby rozešly smírně po
výsledcích 0:3 (-24, -19, -22) a 3:0 (11,
21, 24), přičemž vékáčko díky jednomu
cennému vítězství zůstalo třetí v tabulce.

skvělá tanečnice,“ uculoval se Miroslav Pišťák. Ale o tom, že ho při tanci vedla, nechtěl
ani slyšet. „To tedy ne, já nemám rád, když
mě ženská vede! Naštěstí to byl ale jediný
můj tanec na tomto plese, všem ostatním
dámám jsem se vymluvil, že už jsem starý
muž,“ dodal se smíchem primátor.

Večerníku se také podařilo vypátrat, kdo je
onoudámou,kteroujetřídníprofesorkamaturitní 4.A Střední zdravotnické školy Ivana Halouzková. „Na primátorovi nebylo poznat, že
nechodil do tanečních. Tančil naprosto skvěle
a lehkostí,“ vzkázala na adresu svého partnera
z tanečního parketu Ivana Halouzková.

Zásnuby populární pár oznámil přímo v Austrálii v rozhovoru pro televizní společnost.
2x foto: Facebook a Twitter

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU ZALOŽENA

vysoko nad vašimi bloky, znamená její bránění logicky vážný problém. Defenziva však
nejsou jen bloky na síti, čemuž se pokusíme uzpůsobit stanovenou taktiku. Ovšem
v první řadě musíme sami zahrát co nejlépe,
abychom vůbec měli naději čelit obhájci
trofeje,“ upozornil kouč ´Agelek´.
Každopádně fandové se mohou znova těšit na spektakulární zážitek.

PROSTĚJOV
Uplynulý
pátek
dopoledne se v zasedací místnosti
prostějovské radnice sešly významné
osobnosti prostějovského sportu.
Důvodem bylo odhalení tabule Síně
slávy prostějovského sportu 2004-2014,
která bude pilotním artefaktem budoucího místa pro legendy, jejíž prostory
ovšem ještě nejsou definitivně určeny.
„Nejvíce se uvažuje o rekonstruovaných
prostorách zámku,“ připomněl předseda
sportovní komise Pavel Smetana.

původní zpravodajství
z Prostějova
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
„Do doby definitivního umístění bude tato
tabule k vidění ve Sportcentru, aby byla
trvalou připomínkou a inspirací pro mladé
sportovce,“ doplnil k dalšímu osudu odhalené tabule Smetana. Slavnostní setkání zahájil primátor Statutárního města Prostějova

Miroslav Pišťák. „Město cítí vůči vám,
zasloužilým sportovcům, kteří v životě něco
dokázali a přesáhli svými výkony obzory
města, přetrvávající dluh. Tímto způsobem
se jej snažíme splatit,“ uvedl primátor, který
vzápětí popřál k významnému životnímu
jubileu stále svěžímu atletovi Janu Mrázkovi.
Přípitek šampaňským proběhl v režii
náměstkyně primátora Ivany Hemerkové.
„Definice zdraví se skládá ze zdraví psychického, sociálního a fyzického. Fakt, že se stále
věnujete předmětům svého celoživotního

zájmu, svědčí o vaší psychické pohodě.
Přítomnost na dnešním setkání vypovídá
o sociální pohodě, takže mně nezbývá než
popřát vám co možná nejvíce toho fyzického zdraví,“ popřála auditoriu netradičně,
ale přiléhavě. „Já jsem od mládí sportoval
a chodil na všechny sporty, které ve městě
byly, počínaje hokejem, fotbalem, házenou, volejbalem, a poznal jsem spoustu
sportovců, kteří to v životě někam dotáhli.
Když jsem byl navržen, byla to pro mě opravdu - a myslím to opravdu upřímně - velká

Tato tabule je základem budoucí Síně slávy prostějovského sportu.
Foto: Michal Kadlec
pocta a vážím si toho, že vedle Honzy Mráz- sportu,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Miroka, Milana Čečmana a dalších osobností slav Černošek, který do vybrané společnosti
mohu být součástí Síně slávy prostějovského vstoupil jako jeden z prvních v roce 2006.

ZEMŘEL ZNALEC DIVADLA A VZÁCNÝ ČLOVĚK JAN ROUBAL
Martin Zaoral

Kdo byl doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.?
Významný divadelní teoretik, překladatel a vysokoškolský pedagog se narodil
25. 10. 1947 v Broumově u Náchoda. Zde vyrůstal a zde ho jako mladičkého
středoškoláka ovlivnilo Fialovo Kladivadlo. Následně vystudoval Filozofickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor čeština – dějepis a později i polonistiku. V letech 1973 až 1990 působil jako vedoucí literárně dramatického
oboru LŠU V. Ambrose v Prostějově, v letech 1984-1990 ve stejném oboru i na
LŠU Žerotín v Olomouci. Působil jako pedagog na FF UP v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií (1990-2007). V oblasti amatérského divadla založil a vedl soubory Divadlo na dlani (1976-1981), Takydivadlo (1983-1989; oba na LŠU Prostějov) a Pardón 1985-1991 (DK Sigma
Olomouc), často působil i v soutěžních porotách.
Na Divadelní fakultě JAMU v Brně byl v letech 1990 až 1998 odborným asistentem v ateliérech činoherního herectví a dramatické výchovy. V roce 2007 se
na brněnskou akademii vrátil a působil zde jako vědecký pracovník v Kabinetu
pro výzkum divadla a dramatu, věnoval se výuce doktorandů a vyučoval rovněž
v ateliéru Divadlo a výchova.
Hlavním předmětem Roubalova zájmu byla oblast teorie divadla, zabýval se
však současně i problematikou autorského a studiového divadla. Byl vynikajícím znalcem německého a polského divadla a teatrologie, zejména jejích současných tendencí.
Zdroj: Divadelní noviny

PROSTĚJOV V úterý 20.
cenu!
ledna ve věku 67 let ze-NOVý Vecerník za starou
mřel přední český teatrolog a pedagog JAMU Jan
Roubal. Rodák z Broumova
CHCETE MÍT OBLÍBENÉ
spojil většinu života
s Prostějovem. Ve městě
dlouhá léta vedl literárně-dramatický obor na LŠU
V. Ambrose. V roce 1989
ve městě patřil mezi první, kteří se aktivně zapojili
do tehdejších revolučních
událostí. Jeho rodina, přá- Oblíbený pedagog. Jan Roubal na drufaráři Miloši Košíčkovi a soudci Otaka- svého života bojoval se zákeřnou nemotelé i studenti se s ním roz- hých oceňoval originální vidění světa. Po
ru
Kukulovi nás v relativně krátké době cí, které nakonec minulé úterý podlehl.
měl vždy blízko k mladým lidem
loučí tuto středu na prostě- Ia proto
stal se inspirací pro několik generací opustila další výrazná osobnost Prostě- „Byl to člověk velice hodný, pozitivní
svých studentů.
Foto: archiv jova. Jan Roubal v posledním období a vstřícný ke svému okolí. Za vším, co dějovském hřbitově.

á

NOVIN Y NADÁL E

Přesun do čtvrtfinále CEV Cupu je velice blízko, žije
však i šance na postup do play off Champions League!
PROSTĚJOV Fantastickým vítězstvím
3:2 ve Štětíně nad Chemikem Police se
volejbalistky VK AGEL přiblížily na dosah vytouženému průniku do čtvrtfinále
CEV Cupu. A navíc ještě není vyloučen
dokonce ani postup prostějovského
týmu do play off samotné Ligy mistryň,
což by byla z extrémně nabité skupiny A
doslova bomba!
Pojďme ale nejprve k šancím „Agelek“ na
účast v elitní osmičce druhého nejvyššího
poháru Evropy, neboť ta je opravdu hodně
blízko. Definitivně ji potvrdí jakákoliv výhra
nad Kazaní, i těsná porážka 2:3 znamená
téměř jistotu. Pokud volejbalistky Prostějova podlehnou 1:3 či 0:3, potřebují
splnění alespoň jedné z následujících
dvou podmínek: Stiinta Bacau nesmí
jakkoliv zvítězit na hřišti Fenerbahce
Istanbul nebo Partizan Bělehrad nesmí
zdolat Vakifbank Istanbul 3:0 či 3:1. A při
zohlednění síly obou tureckých velkoklubů
jsou úspěchy obou nepřímých konkurentů
„Agelek“ krajně nepravděpodobné, tudíž by
„vékáčko“ pokračování mezinárodní sezóny
v CEV Cupu nemělo minout.

èastý obrázek po utkání volejbalistek - d÷kovaéka fanouškčm.
Foto: www.vkprostejov.cz
Zároveň však Prostějov ještě může zabojovat
o nečekaný postup do vyřazovacích bojů přímo v Champions League, leč tady to už bude
mnohem složitější. Za prvé je nezbytností
porazit Dynamo 3:0 nebo 3:1. Pokud se tohle
povede, musí Rabita Baku jakkoliv podlehnout Chemiku Police a současně VK potřebuje jeden z následujících dvou výsledků: prohru
Omsku 1:3 či 0:3 doma s Eczacibasi Istanbul
nebo porážku Drážďan 0:3 na půdě Dynama
Moskva. Kombinace všech těchto rezultátů
samozřejmě není vyloučena, ovšem aby skutečně nastala, to bude chtít pořádnou dávku

Výsledky osmifinále CEV Cupu žen 2014/15
Dabrowa Gornicza – Galatasaray Istanbul 3:2 (17, -20, 21, -17, 9) a Galatasaray Istanbul – Dabrowa Gornicza 3:0 (19, 11, 20), Ciudad de Logroňo – VB Beziers 0:3 (-20,
-23, -16) a VB Beziers – Ciudad de Logroňo 3:0 (18, 14, 20), Prosecco Conegliano –
Atom Sopoty 3:1 (20, -21, 21, 13) a Atom Sopoty – Prosecco Conegliano 3:0 (20, 18,
12), zlatý set 15:9, Lokomotiv Baku – Dynamo Krasnodar 3:0 (22, 18, 22) a Dynamo
Krasnodar – Lokomotiv Baku 3:0 (14, 19, 17), zlatý set 15:13

vlastního umu (viz kvalita Kazaně) i štěstí.
Každopádně hlavní trenér prostějovských
volejbalistek podobné spekulace vůbec neřeší a totéž doporučuje svým svěřenkám. „V
podobných situacích se vždy řídím tím, že je
nutné se maximálně soustředit sami na sebe
a ostatními věcmi okolo se nezabývat. Stejně
je nemůžeme ovlivnit, zatímco svůj výkon
máme ve vlastních rukách. Tím pádem uděláme všechno pro co nejlepší hru proti Dynamu a uvidíme, jak vše v součtu s dalšími zápasy
nakonec dopadne,“ odtušil Miroslav Čada.
Stejně tak nechtěl konkrétně komentovat případné soupeře ve čtvrtfinále CEV Cupu (Galatasaray Istanbul, Dynamo Krasnodar, Atom
Sopoty, VB Beziers). „Tohle je zatím předčasné. Raději počkám, až jestli se tam dostaneme,
a až potom můžu k jednotlivým týmům něco
říct. Teď se plně koncentrujeme jen a pouze na
Kazaň,“ zdůraznil Čada.
(son)

„AGELKY“ PìEDVEDLY H
NEJLEPŠÍ ZÁKLADNÍ ĠÁST
A Černý Petr nečekaně zůstal sousednímu r

OLOMOUC, PROSTĚJOV Sobotní duel
v hale SK UP měl nemalý význam pro
celou základní fázi UNIQA extraligy žen
2014/2015. Zatímco hostující tým Prostějova si nakonec mohl užívat radostný
dopad svého třísetového vítězství, domácí
kolektiv Olomouce musel vinou hladké
porážky kousat nepříjemné následky.
„Agelky“ zachránily úvodní sadu hanáckého derby ze sedmi soupeřových setbolů (!)
a v součtu s následným zvládnutím celého
střetnutí tím dokonaly jeden zajímavý rekord. Jaký? Výsledkově nejúspěšnější základní část elitní české soutěže ve svých
klubových dějinách! Zatím nejlépe si ženy
VK totiž vedly před třemi lety, kdy tenhle
úvodní díl extraligového ročníku 2011/12
zvládly bez bodového klopýtnutí a se čtyřmi ztracenými sadami. Tentokrát vékáčko
znovu nepřišlo ani o jeden bodík a navíc poztrácelo jen tři sety, což znamená nové maximum! Sice pouze dílčí a nic moc neřešící,
přesto však určitě cenné.
„Z mého pohledu panuje velká spokojenost.
Kvůli zápasům v evropské Champions League včetně nelehkého cestování jsme několikrát měli opravdu velmi náročný program,
který se nám ale v domácí lize vždycky povedlo zvládnout bez jakéhokoliv zbytečného
klopýtnutí. Vyhrát za daných okolností téměř všechna střetnutí 3:0 a pouze třikrát 3:1
je určitě výborná bilance, která svědčí o volej-

balové síle i morálních kvalitách našeho současného družstva. Lepší výkony jsme přitom
předváděli až ve druhé polovině základní části, kdy byl na holkách vidět posun v týmové
sehranosti. Jak říkám, jsem spokojen a zatím
můžu jedině chválit,“ ohlédl se hlavní trenér
žen VK AGEL Miroslav Čada.
Naopak olomoucké volejbalistky měly po 16.
kole hodně blízko k postupu do nadstavbové
skupiny o 1. až 5. místo, jenže ve čtvrtek hladce podlehly na palubovce Frýdku-Místku a
vzdor enormní bojovnosti nezískaly ani sadu
rovněž doma s prostějovským favoritem. Což
v součtu se dvěma jasnými triumfy Ostravy i
jedním vítězstvím KP Brno odsunulo právě
SK UP na nechtěnou šestou příčku znamenající účast ve spodní grupě nadstavby. „Naším
základním cílem byl postup do horní pětky,
který jsme nesplnili a tím pádem nemůžeme
být spokojeni ani trochu. Nevyšel nám hlavně
vstup do soutěže, v první fázi sezóny jsme hráli
spíš špatně. A také nadále byly naše výkony
dost nevyrovnané, na což jsme nakonec doplatili. Sice chyběly pouhé dva sety ve skóre,
jenže to už nám teď nepomůže. Nezbývá než
udržet během nadstavby šestou pozici a ve
čtvrtfinále zkusit postoupit přes třetí celek tabulky, ať to bude kdokoliv,“ smutně konstatoval kouč vysokoškolaček Jiří Teplý.
Velká radost naproti tomu zavládla v metropolích jižní i severní Moravy. „Moc mě těší, jak
se tým dokázal po nevydařeném čtvrtečním

Největší cestovní kancelář v Česku
má od ledna zastoupení v Prostějově
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Olomouci nepomohly
zatím ani posily

Přestože prostějovský primátor do tanečních nikdy nechodil, třídní profesorka
„zdravky“ Miroslava Pišťáka jej pěkně povodila...
Foto: Michal Kadlec

MELBOURNE (Austrálie), PROSTĚJOV Nejlepší český tenista současnosti Tomáš Berdych to se svojí
současnou přítelkyní Ester Sátorovou
myslí vážně! Svědčí o tom nejen skutečnost, že společně staví kousek od
Prahy budoucí rodinné sídlo, ale také
jedna zbrusu horká novinka. Během
právě probíhajícího Australian Open
totiž vyšlo najevo, že devětadvacetiletý
člen TK Agrofert Prostějov požádal
o sedm let mladší modelku o ruku.
Po více než čtyřleté známosti dvojice vycítila, že je čas, udělat další krok vpřed. S bývalou tenistkou a v současné době modelkou
se Berdych zasnoubil v Královské botanické
zahradě přímo v Melbourne. Šťastnou novinu prozradil v živém rozhovoru pro televizní
společnost Channel Seven. V tu chvíli již
měla Ester na ruce krásný zásnubní prsten.
Berdych tvoří se Sátorovou pár od podzimu
2012, předtím chodil plných devět let se
svou oddílovou kolegyní Lucií Šafářovou.
(jim)

Prost÷jovské volejbalistky si pro poąádný úsp÷ch došly po p÷tisetové bitv÷ s polským g

Kazaò vede ruskou ligu
Prostějov (son) - Před středečním
vzájemným utkáním našich volejbalistek
s Dynamem Kazaň bude jistě zajímavé
aspoň krátce nahlédnout, jak si ruský
gigant a obhájce triumfu v Champions
League vede v nejvyšší národní soutěži.
Vězte, že výborně. Po úvodní nečekané
prohře s Krasnodarem zvítězil favorit už
desetkrát za sebou a vede s náskokem čtyř
bodů.
Pořadí ruské ligy žen po 11. kole: 1. Dynamo Kazaň 30, 2. Dynamo Moskva 26, 3.
Dynamo Krasnodar 25, 4. Omička Omsk
22, 5. Zarečie Odincovo 21.
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„JÁ SE ŽENSKOU VODIT NENECHÁM,“ BERDYCH SE BUDE ŽENIT!
SVĚŘIL SE PROSTĚJOVSKÝ PRIMÁTOR

Obchodní a mediální partneąi VK AGEL Prost÷jov

Prostějov (son) - Po dvouleté pauze se
druhý trenér prostějovských volejbalistek Ľubomír Petráš opět vrátil k ženské
reprezentaci Slovenska. Tentokrát bude
dělat asistenta Marku Rojkovi, zatímco ve
své předchozí éře u národního výběru rodné země pomáhal oddílovému mentorovi
Miroslavu Čadovi. „Pracovat u nároďáku
je velká čest, pro mě osobně vždycky
byla, je a bude. Opravdu jsem nesmírně
rád, že se zase dostanu víc do slovenského
dění. Navíc se moc těším i na spolupráci s
Markem, protože jsme spolu kdysi hrávali
za jeden tým. Trenérsky se teď sejdeme
poprvé,“ okomentoval Petráš návrat na republikovou lavičku.

společnost

PROSTĚJOV Největší cestovní kancelář působící na českém trhu EXIM
tours je nyní blíže svým klientům
v Prostějově, kde na náměstí Edmunda Husserla
18 otevřela letos v lednu provozovnu. Zákazníkům v našem regionu tak umožňuje přímý
servis renomované cestovní kanceláře, která je
v posledních několika letech jedničkou v ČR.
Aktivní obchodní politiku EXIM tours lze doložit postupným zakládáním dceřiných cestovních
kanceláří v Polsku – EXIM tours Poland, na Slovensku – Kartago tours Slovakia a v Maďarsku
– Kartago tours Hungary. V roce 2011 se tyto
dceřiné společnosti staly součástí EXIM HOLDING a.s., a tak i největším středoevropským
gigantem v oboru cestovního ruchu. Celkový
obrat skupiny dosahuje v přepočtu více než
osmi miliard korun.
EXIM tours je součástí koncernu Der Touristik,
který je druhý největší v Německu s celkovým obratem 4,5 mld. EUR. Nyní se partnerstvím EXIM
Holding a.s. a Der Touristik otevírají koncovým

klientům nové možnosti. Jako jedna z nejsilnějších
skupin v oblasti cestovního ruchu bude moci svým
zákazníkům představit širší a výhodnější nabídku
hotelů a destinací.
EXIM tours jako vůbec první česká cestovní kancelář začala provozovat samostatně dálkové charterové linky, čímž ceny pobytů například v Karibiku
přiblížila tuzemským možnostem.
Společnost má dnes zcela dominantní, téměř tříčtvrtinové postavení na trhu exotických dovolených,
když obsazuje již 9 charterových linek vypravovaných z ČR přímo do dalekých destinací. Exotické
země, v nichž každým rokem u teplých moří odpočívá víc než čtvrt milionu klientů, patří na trhu
k nejžádanějším. V zájmu o exotickou dovolenou
stále jednoznačně vede Karibik. Poté, co před lety
EXIM tours objevila pro české klienty venezuelskou Isla Margaritu, později Kapverdské ostrovy
u břehů západní Afriky, zahájila přímé charterové lety
na Jamajku a začala létat také do mexického Cancúnu,
vedle charterových letů do Dominikánské republiky
a na Kubu vozí turisty také do Keni a na Zanzibar, pro

zimní sezónu 2014/2015 zařadila do svého portfolia
i ostrovy Mauritius a Bali.
Letní nabídka v současnosti zahrnuje Maroko, Egypt,
Tunisko, Turecko, řecké ostrovy Krétu, Rhodos, Kos,
Korfu, Lefkadu, Zakynthos, Leros a Evii, dále pak
Chorvatsko, španělské ostrovy Mallorcu a Menorcu,
stejně jako populární Bulharsko, ale také Sicílii, Kalábrii a Ischii. Jako velmi dobrý tah se ukázalo rozhodnutí létat na Kapverdské ostrovy i během letní sezóny.
Celoroční nabídku doplňují zimní lyžařské zájezdy
jak vlastní, tak autobusovou dopravou. Nabídka cestovní kanceláře obsahuje téměř kompletní spektrum
zájezdů a měla by uspokojit všechny typy zákazníků.
Pracovníci EXIM tours se těší na své stálé i nové
zákazníky z Prostějova a okolí v rekonstruované
prodejně na prostějovském náměstí E. Husserla
a jsou připraveni všem pomoci při výběru ideální
dovolené.
(pr)

15012570036
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lal, si neochvějně stál, své názory neměnil
podle toho, co bylo zrovna v módě. Zároveň byl velkým odborníkem v oblasti
divadla, což ale nikdy svému okolí nedával
přímo najevo. Zůstane po něm obrovský
prázdný prostor,“ zavzpomínal na svého
blízkého kamaráda prostějovský fotograf
Bob Pacholík.
Osudem se Janu Roubalovi stalo právě
divadlo. Nevnímal je pouze jako jeden
z druhů umění, ale také jako prostor k vzájemnému setkávání lidí „na stejné vlně“.
V tomto postoji ho hluboce utvrdila prostějovská éra HaDivadla z poloviny sedmdesátých let. „Tehdy se herci i diváci ocitali
na jedné svobodné lodi, na níž dokázali
proplout dusnou atmosférou tehdejší normalizace,“ vzpomínal na tuto dobu Jan
Roubal.
Znalec a milovník divadla aktivně vstoupil na scénu veřejného života zejména
při událostech v roce 1989, kdy v ještě

nejistých revolučních situacích projevil
značnou dávku osobní odvahy. Mimo
otné nov n
jiné patřil k zakládajícím
Sam členům iObčany
ského fóra v Prostějově. Politiku však brzy
opustil. Odnesl si z ní poučení, že se svými
pevnými názory i nenapravitelným idealismem, by v ní i v porevolučních poměrech
uplatnění hledal jen marně.
Právě jeho idealismus a otevřenost
k originálnímu vidění světa či neotřelým
postupům nejen v oblasti divadla se staly
inspirací jak pro jeho přátele, tak i pro několik generací studentů, kteří s ním prošli prostějovskou „liduškou“ či později jeho odbornými semináři na Univerzitě Palackého
v Olomouci či brněnské JAMU. Řadu
mladých talentovaných lidí ovlivnil na celý
život. „Děkuji, že jsem se s Vámi mohl potkat, můj drahý učiteli!“ napsal za všechny
prostějovský rodák Miroslav Ondra, který
v současnosti působí jako pedagog JAMU
v Brně a dramaturg tamního Buranteatru.

nalistujte stranu 28
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KADAŇ: HAVEL PŘEDČIL HUSÁKA MOST: MEIDLOVÉ A ŠIMBOCH REŽÍROVALI OBRAT
SK KAD
LHK PV

3:1

KADAŇ, PROSTĚJOV Jen čtvrt tisícovka
diváků si našla cestu na kadaňský zimní stadion,
aby sledovala zápolení domácího celku s prostějovskými Jestřáby. A před touto velice komorní
návštěvou se stejně jako na začátku listopadu při
derniéře Tomáše Sršně na prostějovské lavičce
radovali svěřenci Jaroslava Becka. Hosty tak alespoň mohla těšit souběžná prohra Havlíčkova
Brodu s Třebíčí.
Hráči předposledního celku tabulky byli podle
oficiálních statistik velice skoupí na střely, za šedesát minut vyslali na strážce kadaňské svatyně
Václava Moučka pouze třináct střel. Naopak
domácí zasypali Juraje Šimbocha více než čtyřiceti pokusy. A byli za to také odměněni.
Kadaň byla od počátku aktivnější a nebezpečnější, prvních deset minut ale prostějovská
jednička všem atakům odolávala. Do vedení tak
šli trochu překvapivě Jestřábi. Patrik Husák trefil

ještě zpoza modré čáry tyčku, ale jeho práci dokončil Jakub Matyáš, pro nějž to byl třetí letošní
prvoligový gól.
Za pouhých dvaadvacet sekund se nechal vyloučit Robin Malý a favorizovaní domácí, kteří
v pondělí dlouho trápili vedoucí Chomutov,
hned první početní výhodu zužitkovali. Radek
Havel vypálil od modré a jeho rána prošla až do
sítě.
Ve druhé třetině žádná regulérní branka nepadla, domácí totiž dostali puk za čáru až po odpískání, jelikož hlavní sudí ho ztratil z dohledu.
Rozhodnutí tak padlo až v poslední dvacetiminutovce. Zbylá tři vyloučení hosté přestáli bez
úhony, vysoké kadenci Kadaně ale vzdorovat
nedokázali.
Do konce řádné hrací doby již zbývaly pouze
necelé čtyři minuty a schylovalo se k prodloužení, když Martin Šagát po spolupráci se Sikorou
vsítil vítěznou branku. A pojistku pak při prostějovské power play zařídil v čase 59:42 Marek
Račuk, jenž ujel jestřábí obraně. Stále tak platí,
že v Kadani se Prostějov radoval naposledy v
březnu 2007.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
JAROSLAV BECK
– SK Kadaò:
„Prostějov předvedl, co jsme od něj očekávali
– bojovný hokej. Brání a čekají na chybu a spoléhají se na to, že jim to někde vypadne. Proti
tomu se hraje těžko, musíme být rychlejší než
soupeř a nepodcenit žádnou situaci. Body se
nerodily lehce, a i když rozhodl šťastný gól na
2:1, tak šancí jsme měli dost. Puky létaly zleva,
zprava, soupeře jsme celkem jednoznačně
přestříleli, ale takové zápasy známe. Navíc Ústí
prohrálo na Pirátech, takže můžeme myslet
na předkolo a také na to, koho z mladých povoláme do týmu, aby nabrali zkušenosti na
play-off.“

ZDENÌK ÈECH – LHK
Jestøábi Prostìjov:
„Pro nás to bylo docela smolné utkání. Kromě
deseti minut ve druhé třetině to bylo docela
vyrovnané utkání a nakonec jsme si dali rozhodující vlastní branku.“

S informacemi
od nás NEZAMRZNETE

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Potřetí v řadě se podařilo
hokejistům Prostějova bodovat v domácím
prostředí. Po zdolání Havlíčkova Brodu a
remíze s Kladnem se radovali ze tří bodů proti
Mostu, k čemuž opět pomohlo snížené vstupné
na sedmdesát korun. I díky tomu se Jestřábům
opět podařilo navýšit náskok na poslední místo
a o krůček přiblížit dvanácté pozici.
V utkání bohatém na dvouminutové tresty
dopomohla k první změně skóre právě
přesilová hra. Již v polovině druhé minuty se
totiž dopustil podražení Krejčík a pohlednou
kombinaci zakončil střelou do prázdné brány
Jan Bojer – 1:0. Celá dvacetiminutovka ale byla
velice vyrovnaná a ve vysokém tempu se hrálo
nahoru dolů, leč skóre se dále nezměnilo.
Na počátku druhé části dokázali Jestřábi z
vlastní přesilovky udělat během chvíle oslabení
tří proti čtyřem, ubránili se však a navíc zabrali
natolik, že se jim podařilo soupeře trvale zatlačit.
Důsledkem bylo přenesení hry na polovinu
Mostu, vyhazování soupeře i početní výhody
domácích, díky výbornému Horákovi ale hosté
dlouho drželi jednobrankový náskok. Jednou
mu pomohla i tyčka, když se do šance dostal
Duba.

O vyrovnání se postaral až navrátilec do sestavy
Radek Meidl. Při dalším z ataků byl Křížem
přidržen a rozhodčí nařídil trestné střílení. Urostlý
útočník se k němu rozjel a bekhendovým
blafákemnadvojkuextraligovéhoLitvínovavyzrál.
A to nebylo vše. Domácí hnaní hlasitě a vytrvale
fandícím publikem toužili po obratu, toho se
ZDENÌK ÈECH – LHK
také velice brzy dočkali. Jen o tři a půl minuty
Jestøábi Prostìjov:
později se mladší z bratrského dua po přihrávce
svého staršího sourozence trefil z první za záda „V první třetině jsme neměli dobré tempo,
dostali jsme hned gól v oslabení a byli jsme
přesouvajícího se gólmana. A ještě do konce pozadu. Pak z naší přesilovky okamžitě bylo
třetiny přidal pojistku David Roupec, jehož zpr- oslabení a důležité bylo, že jsme to uhráli. Od
vu nepříliš nebezpečná střela od modré prošla druhé třetiny jsme hru stáhli na tři kompletní
pětky a myslím si, že se to tempo zvedlo. PodaHorákovi o fous za brankovou čáru.
řilo se nám zužitkovat šance, které jsme měli,
Definitivní rozhodnutí přišlo na počátku poslední tím jsme soupeři odskočili o dva góly. Ve třetí
dvacetiminutovky. Hostující kapitán Zdeněk Tauš třetině jsme věděli, že budou chtít hrát dlouhé
přihrávky, tak jsme si je trošku pokryli a dokásám před Šimbochem neuspěl a víceméně hned zali jsme dát ještě jeden gól. Celé mužstvo maz protiakce zvýšil již na 4:1 Lukáš Krejčík. Třetí kalo a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.“
člen elitní útočné formace si vybruslil před brány a
VÁCLAV BAÏOUÈEK
nekompromisnězakončil dopravéšibenice.
– HC Most:
Mostečtí museli skousnout ještě jednu ránu. „Myslím si, že jsme si zápas prohráli ve druhé
Čtvrt hodiny před koncem rozehrával Horák třetině. Kdybychom za stavu 1:0 dali z přesizpoza brány a lehce ho dohrál Kužel. Hostující lovky čtyři na tři gól, asi by domácí byli více
nervózní. Druhá třetina byla z naší strany špatgólman zůstal ležet na břiše a nakonec kvůli ná, pořád stejná písnička. Nedokázali jsme
bolavým zádům odjel na střídačku. Šanci tak skórovat do prázdné brány, měli jsme tam
dost příležitostí k tomu, abychom utkání i ve
dostal o rok mladší Dominik Chabr.
třetí třetině zdramatizovali. Je to ale bohužel
V závěru ještě došlo k několika menším naše nemoc, šance si vytvoříme, ale realizace
šarvátkám, ani ty už ale stav nezměnily. Díky je špatná. To je hlavní důvod naší porážky.“
hned šestatřiceti Šimbochovým zásahům, jenž
po zápase rozdával spoustu autogramů zástupu Václava Meidlových tak zůstaly všechny body
obdivovatelů, a celkem pěti bodům Radka a na Hané.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč

Ve středu přijede Ústí O víkendu do Havířova
PROSTĚOV Dva dny po zápase v Benátkách sehrají Jestřábi jediné domácí
střetnutí tohoto týdne. Od 18.00 hodin přivítají na vlastním ledě Ústí nad
Labem a budou usilovat o první body
proti tomuto soupeři od návratu do první
ligy. Naposledy se proti tomuto soupeři
dočkali v březnu 2007, kdy tehdy vysoce
favorizovaného protivníka zdolali 4:1.
O zvláštní motivaci bude mít postaráno
Václav Meidl, osmadvacetiletý urostlý útočník totiž zahájil sezonu právě v
severozápadních Čechách a až následně
se vydal pomoci na rodnou Hanou. A při
pohledu na osobní statistiky se zařadil mezi
nejproduktivnější prostějovské hráče, o
fous více bodů získal jen David Roupec,

POéET STąEL NA BRÁNU PO 47. KOLE I. LIGY:

jenž je tu však hned od počátku ročníku.
Ústečtí svádějí podobně jako Benátky bitvu
o předkolo play off, aktuálně jsou na desátém
místě jen o skóre před Šumperkem. Vděčí
za to i podařeným posledním pěti zápasům,
v nich ztratili jen pět bodů za porážku v
Chomutově a nezvládnutou přestřelku 5:6
s Kadaní. Naopak proti Mostu a v zásadních
bitvách s Benátkami a Havířovem se naplno
radovali členové týmu z krajského města.
Jasným lídrem oddílových statistik je Jaroslav Roubík. Sedmatřicetiletý útočník stihl
nasbírat již dvaatřicet branek a sedmadvacet přihrávek, čerstvě navíc vypomáhá extraligovým Pardubicím. A hned při letošní
premiéře v nejvyšší domácí soutěži si připsal
bod za asistenci proti Litvínovu.

Pozor si ale budou muset Jestřábi dávat i na
jeho kolegy. Tomáš Rod je pouze tři zářezy
od padesátibodové hranice, David Tůma
získal stejně jako nejproduktivnější Jestřáb
David Roupec jednatřicet bodů a blízko
této metě jsou také do Mostu odeslaný Vít
Budínský, obránce Tomáš Kolafa a útočník
Jan Kloz.
První dva vzájemné souboje těchto soupeřů
byly velice vyrovnané a vždy se o jedinou
branku radovalo Ústí. Dlouho to bylo napínavé i ve třetím střetnutí. To Jestřábi dokonce
vedli 2:0, ale na konci první a ve druhé třetině
se domácím podařil velký obrat až na 5:3. A
závěrečná dvacetiminutovka větší drama
nepřinesla, takže po výsledku 8:5 zůstaly
všechny body v Čechách.
(jim)

PROSTĚJOV Poslední duel Prostějova
s Havířovem mají všichni ještě v živé
paměti. Souboj na ledě se po druhé
třetině změnil na souboj v hledišti a
utkání se nakonec vůbec nedohrálo.
Nyní se oba celky potkají počtvrté,
konkrétně v sobotu 31. lednaod 17.00
hodin na slezské půdě.
Víkendový soupeř Jestřábů se již nemusí
obávat účasti ve vyřazovací části a navíc
stále zůstává v přímé bitvě o šesté místo
automaticky zaručující čtvrtfinále. Z osmé
pozice jsou totiž Slezané pouze dva body
za Litoměřicemi a další bodík náskoku
má Kadaň.To výsledkově nejlepší období
Havířova je už ale pryč. Od půlky října
do půlky listopadu se mu tehdy podařilo

bodovat devětkrát v řadě a poté ještě v
prosinci přišlo šest plných výher ze sedmi po sobě jdoucích utkání, dále už to
ale tak slavné nebylo. A osm lednových
zápasů vedlo jen k osmi bodům za zdolání
Havlíčkova Brodu, Šumperku a Mostu.
Posledních sedm soutěžních střetnutí
Prostějova s Havířovem neskončilo remízou a mírně lepší bilanci v poměru 4:3 mají
pro nejbližší souboj hosté. A to i díky tomu,
že se Jestřábům podařilo urputnou defenzivou odolat silnému ostřelování a přivézt
si v listopadu výhru 4:3. Juraj Šimboch
tehdy lapil plných třiapadesát pokusů
a i přes tři inkasované branky dokončil
zápas s téměř pětadevadesátiprocentní
úspěšností.

Slezané disponují lehce kladným skóre.
O to se všem dopředu postarala zejména
osmička Pechanec, Jiránek, Loskot, Šlahař,
Tomi, Sztefek, Fořt a Jakubek, které se již
podařilo minimálně dosáhnout na dvacetibodovou hranici. To svědčí o tom, že
ofenzivní síla je rozložena na větší počet
hráčů.
A v bráně dostali vedle Lukáše Danečka
s Petrem Matouškem krátce příležitost i
třinecký Peter Hamerlík a gólman české
dvacítky Miroslav Svoboda. Ten má
za sebou zatím tři výhry a tři porážky s
úspěšností lehce pod devadesát procent.
Poslední týdny se ale poměrně pravidelně
střídají právě první dva zmínění gólmani.
(jim)

„HLAVNÍ JSOU BODY,“ CULIL SE RADEK MEIDL LUKÁŠ HORÁK: „TŘETÍ GÓL NEMĚL PLATIT“

Bilance +/-:

Úspìšnost brankáøù:
Nahrávaèi:

Trestné minuty:

15012001009

Støelci:

Prostějov Po dlouhých šesti a
půl týdnech se do prostějovské sestavy vrátil Radek Meidl.
A comeback to byl vydařený,
šestadvacetiletý útočník sehrál
své nejlepší utkání v aktuálním
ročníku první ligy. Nejen že se
dočkal první branky v jestřábím
dresu, navíc se někdejší účastník
mistrovství světa do dvaceti let
postaral o vítězný gól a celkově
střetnutí dokončil s bilancí dvou
tref a jedné asistence. Téměř
dvoumetrového forvarda nezastavila ani dlaha na pravé ruce
a stal se po svém starším bratru
Václavovi, Davidu Roupovi a
Lukáši Luňákovi čtvrtým prostějovským hokejistou, jenž získal
v jednom střetnutí tři kanadské
body.

Jak jste se tedy po tak dlouhé
pauze cítil na ledě?
„S Jirkou Vykoukalem jsme pracovali na
fyzičce. Bruslil jsem, střídal jsem posilovnu
a kolo, bylo to trošku herně znát, ale dobré.“
Měl jste jasno, co uděláte, když jste
se rozjížděl k trestnému střílení?
„Dělám to na tréninku a vychází mi to,
takže jsem věděl, co asi zkusím. Žádný jiný
nápad jsem neměl. (smích) A při druhé
brance udělal suprovou práci brácha, který
mi to zpoza brány přihrál. Pak už to bylo
jednoduché. Jen jsem do toho plácl a letělo
to na bránu.“ (úsměv)
Pomýšlel jste i na hattrick?
„Pomýšlel jsem hlavně na to, aby-

Jiří Možný

chom vyhráli za tři body. Kdyby mi to vyšlo, bylo by to hezké, ale hlavní jsou body
pro mužstvo. Za to jsem rád.“
Bratrská spolupráce tedy fungovala na jedničku?
„Dnes to bylo velice dobré a doufám,
že to bude gradovat, budeme vyhrávat
a bude se nám zase dařit. Máme super
lajnu, ve trojici s Lukášem Krejčíkem se
nám teď daří, takže je to super. Už jsme
spolu trénovali a fakt se nám hrálo dobře, tak jsme to chtěli přenést i do zápasu. Vypadá to dobře a doufám, že to tak
bude pokračovat i dál.“

Co jste si dal před zápasem, že se
vám tak dařilo?
„(smích) Nic jsem si nedal. Dlouho jsem
ale nehrál a byl jsem trochu nahecovaný.
Chtěli jsme vyhrát zápas za tři body a vyšlo to.“
Hrajete se zabandážovanou rukou. Jak moc vás to omezuje?
„Trochu to bolí, musím si na to dávat pozor. Zejména u mantinelu, jinak ani moc
ne. Chtěl jsem ale hrát a jde to, tak jsem to
překousl.“

“

„Hodně nám pomohli
i diváci. Byli super a doufám, že zase budou chodit.“

PROSTĚJOV Jednou z hlavních opor, na které se při celé sezoně
spoléhají hráči HC Most, je brankář Lukáš Horák. Jednadvacetiletý
majitel drobnější postavy si v první lize udržuje navzdory až dvanáctému místu v tabulce úspěšnost nad dvaadevadesáti procenty, k tomu dostal již šestkrát šanci i v extraligovém Litvínově, který
s Mostem úzce spolupracuje. Na duel v Prostějově ale nebude rád
vzpomínat. Nejen že dostal tři branky v rychlém sledu a následně i
čtvrtou, navíc musel kvůli střetu za brankou vynuceně střídat.

jak jsem si hnul se zády. Zkoušel jsem se narovnat, ale věděl jsem, že to nejde.“
ƔƔ Dlouho jste Most držel svými zákroky,
nakonec jste ale dostal i smolný třetí gól.
„První třetinu jsme hráli výborně, dodržovali
jsme taktiku, jakou jsme si řekli. Pak jsme ale
přestali hrát. Myslím si, že ten třetí gól neměl vůbec platit. Podle mě nebyl puk celým objemem
za brankovou čarou, ale brankový rozhodčí
vzpomínat v dobrém, musíme to ale co nejdří- ukázal, že to je gól. Nedá se s tím nic dělat.“
ve hodit za hlavu, protože už v pondělí hrajeme
Kompletní verzi rozhovoru
ƔƔ S jakými pocity budete opouštět znovu.“
Prostějov?
ƔƔ Bylo střídání tak trochu i preventivní a za
s Lukášem Horákem najdete
„Hráli jsme tu o šest bodů a nezvládli jsme to. jiného stavu by to šlo dochytat?
na www.vecernikpv.cz
Navíc jsem si tu hnul se zády. Nebudu na to „Nevím. On mě trefil jen na jednu stranu a ně-

Jiří Možný
Foto: Jiąí Možný
Dělo se něco mezi první a druhou třetinou, že jste soupeře tak
zmáčkli?
„Trenéři trochu zvýšili hlas. Byli jsme
ospalí, pak se to ale zvýšilo. Hodně nám
pomohli i diváci. Byli super a doufám, že
zase budou chodit, protože teď to vážně
potřebujeme. Je to náš šestý hráč a pomůže
to. Hned se nám lépe hraje, než kdyby jich
tu byla jen polovina. Je to super.“
Havlíčkův Brod také bodoval,
očekáváte tuhou bitvu až do
konce?
„My na to nehledíme. Jdeme zápas od zápasu a chceme s každým uhrát nějaký bod.
Uvidíme, jak to dopadne. Nedíváme se dopředu ani dozadu, soustředíme se hlavně
na vlastní výkony a výsledky. Teď půjdeme
do posilovny udělat ještě nějakou sílu. Musíme se nachystat, odpočinout a v pondělí
vzhůru do Benátek.“

OKÉNKO DO EXTRALIGY: HONEJSEK ZAZÁŘIL
PROSTĚJOV Z kvarteta prostějovských rodáků v nejvyšší domácí soutěži prožil jednoznačně nejpovedenější
víkend Antonín Honejsek. V neděli se
sice na ledě Zlína, s nímž získal na jaře
titul, neprosadil a musel skousnout porážku 2:4, pátek byl ale z jeho strany velice povedený. Pod výhru Komety Brno
3:0 nad Libercem Ondřeje Vitáska se
podepsal hned dvěma brankami.
„S Janem Hruškou a Petrem Tonem je radost hrát. Jsme silní na puku a vytváříme si
hodně šancí. Zhubl jsem pět kilo a hodně
na sobě pracuju. Udělal jsem řadu změn a
cítím se lepší a rychlejší,“ užívá si vydařeného období a první formace třiadvacetiletý
útočník.

Zpočátku se sice nemohl v Kometě prosadit a první zápasy po návratu Finska vycházely naprázdno, v lednu je to ale jiné. Díky
deseti bodům ze šesti zápasů se již dere
nahoru oddílovou produktivitou a mimo
jiné zvládl dvě branky a jednu nahrávku při
demolici Hradce 7:0.
„Trvalo mi to, ale půl roku jsem pořádně
nehrál, tak se to muselo projevit. Stále sice
nejsem tak dominantní na bruslích jako
loni, to se teď těžko dohání, ale myslím
si, že střelbu mám nyní nejlepší,“ hodnotil společně s přáním posunout se ještě o
příčku výš a základní část dokončit v nejlepší trojce.
To zbývajícímu triu se až tolik nedařilo.
Liberec prohrál jak s Kometou Brno,

tak s beznadějně poslední Slavií Praha a
Ondřej Vitásek vyšel bodově naprázdno.
Připsal si jen dva mínusové body a dvě
minuty za faul právě na Honejska.
Alespoň z týmového vítězství mohl
mít radost Petr Kumstát, jehož Sparta
v pátek zvítězila v Plzni. V neděli byl
naopak u porážky 0:5 s Hradcem, při
níž dostal dva menší tresty, dvakrát vystřelil, jeden pokus zblokoval a rozdal
čtyři hity.
Jiří Cetkovský odehrál až nedělní duel
proti Mladé Boleslavi a u páteční výhry nad Třincem nebyl. O víkendu
sice jako člen čtvrté formace dvakrát
vystřelil a uštědřil čtyři hity, byl ale
také u dvou branek soupeře.
(jim)
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Není ranky, není branky
elektronická tužka
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Pohled do statistik je neúprosný a nelichotivý. Hráčům Prostějova se daří nejméně ze všech zaměstnávat soupeře a
naopak jejich gólman se musí mít téměř
neustále na pozoru. Jen výjimečně se Jestřábům podařilo přestřílet svého soupeře a je to jedna z příčin, proč stále ještě
bojují o záchranu a nepodařilo se jim
během uplynulých týdnů a měsíců dostat
alespoň o kousek výš.
Pravidlo o poměru mezi počtem střel a
výsledným počtem branek potvrdil také
uplynulý týden. V Kadani sice byli Jestřábi
blízko bodům, když chvíli vedli a pak navzdory ostré kanonádě domácích drželi
nerozhodný stav, bylo by ale asi nespravedlivé, kdyby si odvezli body jen proto, že
se jim „zbláznil“ brankář. Na něco podobného totiž spoléhají hlavně outsideři proti
velkým favoritům, ale současný prostějovský kádr by měl mít větší kvality.
To sobota byla o něčem jiném. Sice brzká
inkasovaná branka a průměrná první
třetina, v té druhé se ale domácí rozjeli

a předvedli na jejich poměry málo vídaných osmnáct střel za dvacet minut.
Takový výkon nemá v případě prvoligových Jestřábů obdoby, ale vyplatilo se
a odměnou byly tři branky. Mimo jiné i
šťastná trefa v podání Davida Roupce,
kdyby to ale od modré nezkusil, tak by
se brankář soupeře zaváhání nedopustil.
To je také vysvětlením, proč si vedle celé
řady výtečných zákroků občas vyberou
slabší chvilku i Juraj Šimboch či Ondřej
Kocián. Chybě se totiž nevyhne nikdo a
vysoké vypětí jen zvyšuje její riziko.
Před pár dny kolovalo po internetu video s hokejovými nadšenci z Keni, kteří
se i ve vyprahlé Africe začali věnovat
tomuto sportu. Mají sice zatím jen jednu ledovou plochu, která je umístěná v
hotelovém komplexu, na radosti jim to
ale neubírá. Nepotřebují ani brankáře,
na čáře si vystačí s kužely ve tvaru tučňáků. A víceméně to by ve středu v Kadani
i v některých dalších zápasech soupeřům
stačilo.

Jestøáb týdne
JURAJ
ŠIMBOCH
Prostějovský gólman čelil v uplynulých dvou zápasech celkem jednaosmdesáti pokusům, inkasoval však
jen třikrát, pojišťovací branka Kadaně totiž přišla při
power play Jestřábů. Dvaadvacetiletý odchovanec Nitry tak měl průměrnou úspěšnost nad šestadevadesát
procent a potvrdil, že se mu v posledním období velmi daří a i přes tradičně vyšší počet střel soupeře vychytal výhru proti Mostu. Celkově to pro něj bylo osmé
vítězství v ročníku a radost mu nezkazily ani dvě inkasované minuty ze závěru druhé třetiny za zdržování
hry. Na výkony někdejšího účastníka mistrovství světa
do dvaceti let se budou Jestřábi spoléhat i v tomto týdnu při náročném trojutkání proti Benátkám, Ústí nad
Labem a Havířovu.

Dnes čekají Benátky
aktuální domácí bilance, na vlastním hřišti totiž
neprohráli již více než dva měsíce. Naposledy se
tak stalo 29. listopadu po výsledku 1:2 s Kadaní,
od té doby se s nepořízenou vracely Chomutov,
Ústí, České Budějovice, Litoměřice, Třebíč,
Most i Havířov.
V bráně Benátek se stihlo prostřídat již pět
gólmanů. Po odchodu Jana Lukáše se o post
jedničky dělí někdejší talent Marek Schwarz
s účastníkem letošního mistrovství světa do
dvaceti let Vítkem Vaněčkem. Možnost dostali
rovněž Jiří Stejskal s Jakubem Jelínkem.
A při hře směrem dopředu se Středočeši
spoléhají nejvíce na osmadvacetibodového
Josefa Mikysku a s jedenácti a deseti brankami
nejlepší střelce Josefa Skořepu s Danielem
Miškovským. Z obrany je podporují Marek
Pabiška a Michal Plutnar, sběrateli kladných
bodů jsou ještě Petr Kolmann s Jiřím Říhou.
Jestřábi se také musejí připravit na velice komorní prostředí, Benátky totiž lákají nejméně ze
všech čtrnácti celků. V průměru na ně chodí jen
lehce přes tři stovky diváků, tedy ještě o stovku
méně než na Kadaň a Most.
(jim)

KAM PŘÍŠTĚ....
48. kolo, pondělí 26. ledna 2015: Piráti Chomutov – AZ Havířov, HC Slovan Ústečtí Lvi – ČEZ Motor
České Budějovice, HC Benátky nad Jizerou – LHK Jestřábi Prostějov, HC Most – HC Stadion Litoměřice,
SK Kadaň – HC Dukla Jihlava, Rytíři Kladno – SK Horácká Slavia Třebíč, Salith Šumperk – HC Rebel
Havlíčkův Brod
49. kolo, středa 28. ledna 2015: Salith Šumperk – Piráti Chomutov, HC Rebel Havlíčkův Brod – Rytíři
Kladno, SK Horácká Slavia Třebíč – SK Kadaň, HC Dukla Jihlava – HC Most, HC Stadion Litoměřice –
HC Benátky nad Jizerou, LHK Jestřábi Prostějov – HC Slovan Ústečtí Lvi, ČEZ Motor České Budějovice
– AZ Havířov.
50. kolo, sobota 31. ledna 2015: Piráti Chomutov – ČEZ Motor České Budějovice, AZ Havířov –
LHK Jestřábi Prostějov, HC Slovan Ústečtí Lvi – HC Stadion Litoměřice, HC Benátky nad Jizerou
– HC Dukla Jihlava, HC Most – SK Horácká Slavia Třebíč, SK Kadaň – HC Rebel Havlíčkův Brod,
Rytíři Kladno – Salith Šumperk.
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JestĆábi získali další tĆi body a navýšili svĎj náskok na Brod

MARODI SE VRACEJÍ, HRÁLI JIŽ MEIDL I STEJSKAL
Chomutov vítězem základní části, Prostějov teď čekají tři duely

PROSTĚJOV Už jen pět zápasů sehraje každé ze čtrnácti mužstev a dlouhodobá část
první hokejové ligy bude u konce. Stane se
tak již uprostřed příštího týdne, do té doby
čeká na hráče nahuštěný program pondělí,
středa, sobota, pondělí, středa. S největším
klidem do utkání půjdou Piráti z Chomutova, kteří si nastřádali již šestnáctibodový náskok a o první flek nemohou přijít. A klidněji mohou jít do jednotlivých střetnutí i
Jestřábi, těm se totiž podařilo odskočit již na
pět bodů od posledního Havlíčkova Brodu.
Tomu k opuštění čtrnácté pozice nepomohl
ani nečekaný bod získaný proti Chomutovu,
který si dal při ponechané výhodě vlastní gól.
Prostějov totiž doma zdolal Most. „Očekávám, že se nerozhodne v základní části a play
out bude ještě hodně zajímavé a bude to boj
do posledního zápasu,“ těší se na závěrečných
jedenáct utkání sezony hlavní trenér Jestřábů
Zdeněk Čech. A podobně to vidí i jeho kolega z
mostecké lavičky Václav Baďouček: „Bude o co
hrát až do konce.“
V jejich vzájemném souboji sice nejprve vedli
hosté, domácím se ale nakonec podařil velký
obrat a kvůli zranění navíc musel střídat gólman
Mostu. „Neviděl jsem to dokonale, došlo
tam ale ke střetu, doufám, že je to jen něco
lehčího, bude v pořádku a v pondělí nastou-

pí do zápasu,“ přál si bezprostředně po zápase
Baďouček.
Klíčovým faktorem byla střelecká aktivita i produktivita Jestřábů a také právě výkon brankářů.
„Oni měli dost šancí, Juraj Šimboch ale zachytal
výborně a dostal jen jeden gól. Hodně nebezpečných střel pochytal a je to jeho velká zásluha.
Ale celé mužstvo makalo a myslím si, že jsme
vyhráli zaslouženě,“ usmíval se Čech. „Podal
výborný výkon a měl velký podíl na vítězství,“
uznal i Baďouček.
Produktivitou se pak o tři body zasloužili hlavně
Radek a Václav Meidlové. „V první třetině se ještě trochu hledali, pak ale byli tím rozhodujícím
článkem, který dokázal góly zrealizovat. Zatím
nemám důvod rozdělit je. Jsou bratři a vyhoví si,
mají si co říci. To pozitivní i to negativní,“ liboval
si prostějovský kouč.
Právě mladší z bratrské dvojice a Vladimír Stejskal se vrátili po delším zranění. „Radek sehrál
vydařený zápas. Dobře potrénoval, dal nájezd
i hezký gól a měl také další šance, Láďa to měl
trochu horší a nemohl toho na marodce moc
dělat. Projevilo se to na kondici, ale má chuť,“
povšiml si sportovní manažer a asistent Jestřábů
Jiří Vykoukal.
Proti Mostu stáhli trenéři brzy hru jen na tři
formace a je možné, že tomu tak bude i v dalších zápasech, byť připraveno pravděpodob-

Pąi utkání s Prost÷jovem pąišel Most na Hané nejen o body, ale i o gólmana.
Foto: Jiąí Možný
ně bude jedenáct útočníků a sedm obránců.
„Potřebovali bychom udržet v tempu hodně
hráčů, když ale hrajeme na čtyři lajny, tak se
těžko dostávají do hry, zatímco při třech pětkách je to úplně jiné. Od pana Čecha to byl
správný tah, navíc takto máme dva útočníky
jako konkurenci pro ostatní, kdyby se jim nedařilo,“ upozornil.
Nyní se Jestřábi utkají se třemi celky, které
svádějí boje o co nejlepší pozici pro play off.
Jak Prostějov, tak i Benátky, Ústí a Havířov
mají o co hrát. „Nemůžeme očekávat, že
Havlíčkův Brod nic neuhraje a musíme také

bodovat. S Benátkami to u nás povedené
nebylo, oni byli rychlejší, přebruslili nás a napadala jim tam spousta gólů, u nich to ale až
tak špatné nebylo. Víme, že nic nevymýšlejí,
střílejí od modré a ve třech se tlačí do brány.
Musíme se vyvarovat zbytečných vyloučení,“
má Vykoukal jasno před nejbližšími duely.
Kromě bitvy o předposlední místo slibuje
pohled na tabulku i další zajímavé souboje.
Trio Kladno, Třebíč a Jihlava si to rozdá o
třetí post, další trio Kadaň, Litoměřice a Havířov se perou o šestou příčku, duo Ústí nad
Labem a Šumperk o desáté místo.
(jim)

excelentně zachytal Juraj Šimboch, které
v poslední zasypali více než dvaceti střelami. Když vás podrží brankář, hned si hráči
dovolí víc v obraně i útoku. A teď se Juraj
dostal do výborné formy a věřím, že to
dobře dopadne,“ přeje si před zbývajícími
souboji Zachar.
Dalším zápasem z tohoto ranku bylo středeční vystoupení v Kadani. V něm domácí
přestříleli nováčka první ligy v poměru
44:13. „Chtěli jsme tam hrát poctivě zezadu a spoléhat se na přesilovky. Ty skutečně přišly, my jsme je ale zahráli naprosto
tragicky a nakonec jsme si dali vlastní gól.
Body nám protekly mezi prsty, celkově ale
poslední zápasy nebyly špatné,“ ohlížel se
sportovní manažer Jiří Vykoukal.
V počtu nastřílených branek nejsou Jestřábi úplně nejhorší, když v tomto směru pod
sebe vměstnali Most i Havlíčkův Brod, v
celkovém počtu střel za nimi ale zaostávají
o třiapadesát a pětašedesát pokusů. A naopak na své brankáře pustili v porovnání s
těmito dvěma celky z chvostu tabulky o sedmadevadesát a sto sedmdesát osm střel.
I proto Prostějovu hrozí, že jako první

POéET STąEL NA BRÁNU PO 47. KOLE I. LIGY:
1. Rytíři Kladno
1738
36.98
1352
28.77
2. HC Dukla Jihlava
1676
35.66
1387
29.51
3. ČEZ Motor České Budějovice
1646
35.02
1540
32.77
4. SK Kadaň
1644
34.98
1360
28.94
5. Piráti Chomutov
1634
34.77
1368
29.11
6. HC AZ Havířov 2010
1619
34.45
1451
30.87
7. Salith Šumperk
1590
33.83
1610
34.26
8. HC Benátky nad Jizerou
1534
32.64
1482
31.53
9. SK Horácká Slavia Třebíč
1528
32.51
1472
31.32
10. HC Slovan Ústí nad Labem
1454
30.94
1667
35.47
11. HC Stadion Litoměřice
1403
29.85
1478
31.45
12. HC Rebel Havlíčkův Brod
1373
29.21
1694
36.04
13. HC Most
1361
28.96
1775
37.77
14. LHK Jestřábi Prostějov
1308
27.83
1872
39.83
Poznámka: V prvním sloupci celkový počet vyslaných střel, ve druhém
průměr na zápas, ve třetím celkový počet střel soupeřů, ve čtvrtém průměr na zápas.
překoná metu dvou set inkasovaných gólů.
„Hrajeme zbytečně složitě. Musíme střílet,
ale zbytečně to motáme po rozích. Útočníci klidně mohou vypálit i od modré,
ale stále to mícháme, a pak nám do toho
vloží hokejku. Nevyužíváme příležitosti,
které se nám nabízejí, a sami hodně málo
blokujeme,“ povšiml si někdejší špičkový
obránce.
Od některých hráčů mu tak schází větší

obětavost. „Někteří nehrají až tolik tělem,
jiní pro to mají větší vlohy a hru na tom založenou. Právě obětavost ale potřebujeme
od všech. Pochopitelně bych byl mnohem
raději, kdyby střel proti nám bylo méně a
nemuseli jsme nechávat tolik vynikat naše
brankáře. Venku ale nepočítáme s tím, že
soupeře přestřílíme, spíše nesmíme chybovat a dopouštět se zbytečných vyloučení,“ vyřkl své přání Jiří Vykoukal.
(jim)

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY PRVNÍ LIGY:
Kanadské bodování:
1. Tomáš Nouza 73 bodů (32 branek+41 asistencí), 2. Josef Straka (oba České Budějovice)
70 (27+43), 3. Jaroslav Roubík (Ústí nad
Labem) 59 (32+27), 4. Patrik Moskal
(Šumperk) 55 (19+36), 5. Jaroslav Kalla
(Litoměřice) 54 (10+44), 6. Marek Hovorka
(Chomutov) 49 (22+27), 7. Martin Heřman
(České Budějovice) 49 (19+30), 8. Vítězslav
Bílek (Litoměřice) 48 (29+19), 9. Nikola Gajovský (Chomutov) 48 (17+31), 10. Tomáš
Rod (Ústí nad Labem) 47 (11+36), … David
Roupec (Prostějov) 31 (9+22).

Straka (České Budějovice), 24 – Miloslav
Hořava (Kladno), 22 – Marek Hovorka
(Chomutov), 20 – Tomáš Čachotský
(Jihlava), Rok Pajič (České Budějovice),
Lukáš Žalčík (Šumperk) David Tůma
(Ústí nad Labem), Roman Chlouba (Chomutov), … 10 – Marek Indra (Prostějov).

mutov), Tomáš Pitule (Kladno), 22 – Da- nad Jizerou), 79 – Martin Mazanec (Kadaň),
vid Roupec (Prostějov).
78 – Patrik Moskal (Šumperk), 77 – David
Roupec (Prostějov), 76 – Petr Ulrych (BenátBilance +/-:
ky nad Jizerou) a Štěpán Hřebejk (Chomu1. Michal Dragoun (Kladno) a Nikola Gajo- tov).
vský +23, 3. Jaroslav Koma (oba Chomutov)
+20, 4. Tomáš Klouček a David Růžička Úspìšnost brankáøù:

+19, 6. Jan Rudovský (všichni Kladno) +18,
7. Richard Diviš, Tomáš Čachotský (oba
44 – Jaroslav Kalla (Litoměřice), 43 – Jihlava), Tomáš Horna, Michal Lukáč (oba
Josef Straka, 41 – Tomáš Nouza (oba Kladno), Petr Punčochář (České Budějovice)
České Budějovice), 36 – Patrik Moskal +17, … Lukáš Kužel (Kladno/Prostějov +4.
(Šumperk), Tomáš Rod (Ústí nad
Labem), 34 – Roman Erat (Třebíč), 31 – Trestné minuty:
Nahrávaèi:

Støelci:
Nikola Gajovský (Chomutov), 30 – Mar32 – Tomáš Nouza (České Budějovice), tin Heřman (České Budějovice), Michal
Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), 29 – Dragoun (Kladno), 27 – Jaroslav Roubík
Vítězslav Bílek (Litoměřice), 27 – Josef (Ústí nad Labem), Marek Hovorka (Cho-

88 – Martin Kuřítko (Jihlava), 84 – Lukáš
Duba (Prostějov), 82 – David Růžička (Kladno), 81 – Ján Niko (Benátky nad Jizerou/
Prostějov), 80 – Daniel Miškovský (Benátky

1. Jan Strmeň 95,74 %, 2. Miroslav Kopřiva
(oba Chomutov) 93,64 %, 3. Ondřej Bláha
(České Budějovice) 93,53 %, 4. Jan Lukáš
(Benátky nad Jizerou/Kladno) 93,44 %, 5.
Miroslav Hanuljak (Chomutov) 93,05 %, 6.
Tomáš Král (Litoměřice) 92,70 %, 7. Lukáš
Daneček (Havířov) 92,53 %, 8. Martin Falter
(Třebíč) 92,47 %, 9. Vítek Vaněček (Benátky
nad Jizerou) 92,41 %, 10. Lukáš Horák (Most)
92,06 %, … 13. Juraj Šimboch (Prostějov)
91,15 %.
Zdroj: www.hokej.cz

PRO NÌŽNÉ POLOVIÈKY...

V novém roce si dopřejme
klid v mysli, duši i v srdci..

původní zpravodajství z Prostějova

Aneta KŘÍŽOVÁ

pro Večerník

JESTŘÁBI NEJMÉNĚ STŘÍLEJÍ A ČELÍ NEJVÍCE POKUSŮM
PROSTĚJOV V průměru o devět střel
více na každé utkání vyšlou hokejisté
Kladna oproti jejich kolegům z Prostějova.
Jestřábi jsou v této statistice vůbec nejhorší
ze všech čtrnácti celků první ligy a za sedmačtyřicet kol první ligy vyprodukovali
jen přibližně třináct set střel, zatímco vedoucí Rytíři se blíží již k 1750 pokusům.
A naopak gólmani Jestřábů musí za stejné
období zlikvidovat o jedenáct puků více
než jejich kolegové z kádru nedávného
extraligisty, v každém utkání je to zhruba
čtyřicet ran.
„Je to jiná kvalita než druhá liga. Prakticky každé mužstvo má hráče, kteří prošli
extraligou, udrží se na puku, mají herní
dovednosti. Naopak my jsme měli v útoku problémy a nenašel se hráč, který by
byl schopný aspoň každý druhý zápas bodovat,“ snažil se najít odpověď na otázku,
proč tomu tak je, nyní již bývalý kouč Jestřábů Petr Zachar.
Jedním z extrémních případů byl listopadový souboj na ledě Havířova, kdy domácí přestříleli Jestřáby v poměru 56:27. I
přesto se ale tehdy radovali hosté. „Tehdy

ODDECHOVÝ ÈAS

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám na naší novéé straně
pro ženy, která se stává nástupkyní
kyní své
předchůdkyně Večernice. „SLEČNA
SLEČNA
ANET“ věří, že bude i nadále přínosnou
ínosnou
rádkyní, pomocnicí i kamarádkou.
V této rubrice budeme poskytovatt mnoho
zajímavých, všedních i nevšedních
h informací, které vám jistě zpříjemní váš den.
Dobře se tedy usaďte, přibližte si sklenku
vody a třeba i menší zákusek a pojďme
ojďme se
společně podívat na to, co jsem si pro vás
opět připravila. Těm z vás, kteří plánují
kupovat parfém, poradím, jak jej správně
vybrat, podíváme se na tlusté střevo
o a také
jsem si pro vás připravila několikk
vět od srdce. Samozřejmě ani dnes
nechybí další zajímavý rozhovor.

T

ěchto pár vět od srdce jsem
pro vás měla připravených
již před Vánocemi, jelikžo však
nebyla možnost, podělím se
s vámi o pár myšlenek, které
bychom měli mít v novém
roce na paměti.
Klid,
mír,
lásku,
radost, spokojenost
a nejen to, bychom si
samozřejmě měli

S informacemi
od nás NEZAMRZNETE

pv.cz
Víte, jak správně
vybrat
parfém?
ecernik
www.v
V
M óda a krása
ánoce, narozeniny, svátek, výročí. Při každé
z těchto příležitostí se snažíme vybrat nějaký
pěkný dárek, který obdarovaného potěší. Kromě
květin a bonboniéry patří k nejčastějším dárkům
parfém. Někdy se ale může stát, že tak dlouho
parfém vybíráme, až přebereme a obdarovanému
vůněnesedí.Každémutotižvoníněcojiného.Máte
v plánu sebe nebo někoho jiného obdarovat parfémem? Pojďme se tedy společně zaměřit na to, jak
vybratsprávnouvůni...
Parfémy patří nejen k nejčastějším, ale taky
i k nejoblíbenějším dárkům. Potěší nejen
partnera, ale i maminku, babičku, sestru,
tatínka, bratra i dobrou kamarádku. Aby
šířil příjemnou a oslnivou vůni, je třeba
vědět, na co se při jeho výběru zaměřit.
Při výběru parfému bychom měli myslet
na osobu, pro kterou vůni vybíráme.
Nebereme tedy ani tak v potaz sebe, ale
obdarovaného, jeho styl, povahu, způsob
oblékání, zkrátka jeho osobnost se vším
všudy. Na výběr parfému bychom si měli
udělat dostatek času a také si s sebou vzít
na pomoc kamarádku trpělivost. Pokud
víme, že obdarovaný má rád například
sladké vůně, požádáme prodávající, aby
nás nasměrovala ke sladším vůním, ať
netrávíme několik hodin přebíráním.

Parfém není jen navoněná voda, je to
důmyslný a propracovaný systém. Složení
parfémů se rozděluje do tří částí, a to
hlava, srdce a základ. Hlava má za úkol
uvolňovat prvotní vůni, která se uvolňuje
nejdříve. Je to ta vůně, která zanechá první
dojem. Většinou se při výběru parfému
řídíme právě hlavou vůně, avšak hlavní
charakter vůně se rozvine až později
v jeho srdci. Základ parfému obsahuje
pomalu prchavé látky, které začneme cítit
po odeznění předchozích částí, a vydrží
vonět nejdéle. Proto je skutečně namístě,
vyhradit si na výběr parfému dostatek
času. U každého parfému bychom měli
strávit cca kolem 10 minut, abychom
vlastně poznali, jaká vůně ve skutečnosti
je. S tím tedy počítejte. Pokud již stojíte
u regálu s parfémy, porozhlédněte se po
obalech, protože i ty jsou tvořeny tak,
aby vystihly charakter parfému. Ihned ale
zapomeňte na papírky, na nich jen těžko
poznáte, jaká vůně je. Stejně tak nestačí jen
přičichnout k lahvičce parfému. Vždy je
potřeba vyzkoušet vůni přímo na vlastní

R ecept pro vás

Linecký koláč
nakrájeným máslem, vejcem a cukr
krem na pevné
a nelepivé těsto, které dáme zaballené přibližně
na hodinu odležet. Poté těsto vyválíme na
pomoučněném vále a vyložíme jím
m vymazanou
koláčovou formu. Před pečením jeeště naneseme
silnou vrstvu marmelády, do ktteré můžeme
vmíchat i čerstvý rybíz a dámee do vyhřáté
trouby přibližně na 15 minut upécct. Na hotový
a vychladlý koláč naneseme ovocce a aby déle
vydrželo čerstvé, můžeme jej polít čirým želé.

kůži. Nejlépe se vůně rozvine na místech,
kde pulzuje krev. Několik kapek parfému
či střik provedeme buď tedy na vnitřní
stranu zápěstí, předloktí či na krk. Vůni
ale neroztírejte ani na zápěstí, ani na jiných
místech. Nechte ji působit. Pak přibližně
deset minut počkáme, aby odezněly tóny
hlavy a začalo se uvoňovat dominantní
srdce parfému. Následně již můžeme
zhodnotit, jak se nám parfém líbí. Nejlepší
také je z drogerie nebo parfumerie na
chvíli odejít na čistý vzduch. Okolní vůně
parfémů a dalších výrobků by vás mohly
při vašem výběru rušit. Co se týče rozdělení
parfémů, tak samozřejmě nejintenzivnější
vůni má parfém (extrakt). Ten obsahuje
nejvíce vonných kompozic (15 až 30%).
Vonné kompozice určují sílu a trvanlivost
vůně. Což se pak odráží i na ceně. Parfém
extrakt se hodí spíše na slavnostní
a výjimečné chvíle. Parfémovaná voda
neboli Eau de Parfum obsahuje 8 až 15 %
vonných kompozic. Pro denní nošení je
nejvhodnější používat toaletní či kolínské
vody. Toaletní voda neboli Eau de Toilette
obsahuje 4 až 8 % vonných kompozic,
kolínská voda označená jako Eau de
Cologne má 3 až 5 %.
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Těsto:

hladké mouky
másla
moučkového cukru
vejce
rybízová marmeláda
rybíz

K zamyšlení
dopřávat
dopřávatvv každém období, nejen o Vánocích.
Udělejme si chvíli klidu a vzpomeňme si
na ostatní,
ostatní kteří nežijí v takové hojnosti
jako my. U
Uvědomme si a buďme vděční
za všechno,
všechn co máme. Vděční můžeme
být za to
to, že máme děti, rodinu, práci,
partnera, úspěch, hmotné statky, ochotu,
samozřejmě
samozřejm za zdraví atd. Poděkujme
za život a za
z všechno co máme. Nic se
neděje
nedě náhodou, proto i když
se
s nám někdy zdá, že nám
život hází klacky pod

Víte, že nestrávená minulost
OHROŽUJE tlusté střevo?
J

eště v loňském roce jsme si povídali o
plících, které jsou párovým orgánem
tlustého střeva. Pokud si pamatujete, říkali jsme si, že jestliže jsou plíce
zahleněné, máme zanešená i zahleněná
střeva. Na problémy s plícemi však netrpí
jen kuřáci, ale i my všichni ostatní. Čas
od času se nám stane, že nemůžeme něco
nebo někoho vydýchat a již i tento pocit
postihuje plíce a následně i tlusté střevo.
Dnes se tedy zaměříme na tlusté střevo...
Tlusté střevo se stará o odvádění
„odpadů“ z těla ven. Je proto potřeba,
aby bylo neustále čisté, tudíž aby
správně fungovalo. Pokud je tlusté
střevo zanesené, veškeré odpadní
látky začnou být odváděné kůží ve
formě ekzémů, vyrážek, akné apod.
Správnou funkci střeva nám zajistí ne-

Z draví a péče
jen vhodná strava, pravidelné čištění
a detoxikace organismu, ale i duševní
harmonie. Z hlediska psychiky je pak
tlusté střevo spojováno s nejhlubšími
obavami, strachy, lakotou ať už
k někomu, či k sobě samému. Je také
místem našeho podvědomí. Problémy
s tlustým střevem se také projevují
v době, kdy se člověk nemůže
vypořádat s minulostí. Neustále
si v hlavě něco přemítá a zkoumá.
Následně má problémy ztotožnit se
se změnou, bojí se udělat změnu v
životě, která může být díky minulosti
nepříjemná, ale rozhodně potřebná a
postupně úlevná. Oslabení tlustého
střeva poznáme tak, že se mimo

jiné pravidelně objevuje kručení ve
střevech, bolesti, průjem nebo zácpa.
Objevit se může i oslabení imunity,
protože sedmdesát procent imunity
sídlí ve střevech. Projevem může být
i častá únava, bolesti hlavy, bolesti
v oblasti páteře a opary na dolním rtu.
Jak tedy tělo dostat opět do rovnováhy?
Nejprve je třeba si uvědomit výše
zmíné psychické příčiny. Následně
můžeme zvolit klystýry, pravidelné půsty, čištění a detoxikaci tlustého
střeva za pomoci zeleného jílu, čaje z
mochny stříbrné nebo husí, vilcacory,
befunginu nebo kúry od firmy Naděje
(K 29). Výborně pomáhá i ajurvédský
čaj Shunthi. Vždy a za všech okolností
dbejte na své zdraví, a to jak z pohledu
fyzického, tak hlavně psychického.

NOVý Vecerník
ˇ
za starou cenu!

CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

NOVINY NADÁLE

ZA 15 KORUN?
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Není-li v zimě sněhu

zasedni k našemu webu

Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2015 - Moučníky a řezy,
který je právě k dispozici na stáncích tisku.

nohy, je to pouze pro naše dobro. Jen na to musíme přijít.
Nic se neděje náhodou, náhody totiž neexistují. Děkovat
bychom tak měli i za nepříznivé chvíle v našem životě.
Poděkovat můžeme sami sobě, druhým lidem nebo
vyšší moci. Je jedno v co nebo koho věříme. Každý
v něco věří, důležité je, abychom žili v souladu se
životem, který nás obklopuje. Nezapomeňte se
usmívat, a to nejen na své okolí, ale i na sebe samé
do zrcadla. Do nového roku si slibte, že se budete
snažit udělat vše pro to, abyste žili v lásce, klidu
a míru. Ať už byl minulý rok pro vás jakýkoli,
uvědomte si, že jste zase moudřejší a bohatší
právě o to, co jste v tom minulém roce prožili.
Ze srdce vám všem do roku 2015 přeji klid
v mysli, duši i v srdci. Vaše Aneta Křížová.

ny

PROSTĚJOV Poslední blok tří utkání v
jednom týdnu zahájí prostějovští hokejisté
v pondělí od půl šesté proti Benátkám nad
Jizerou. Tedy na ledě týmu, proti němuž
se Jestřábům nepodařilo v tomto ročníku
získat ani bod, když zejména domácí
porážky v poměru 2:6 a 2:7 byly velice
hladké.
Výrazným favoritem tohoto střetnutí jsou
Středočeši. Ti v aktuálním ročníku nasbírali o
plných jednatřicet bodů více a nyní si vytvořili
menší náskok na devátém místě, které zaručuje
účast v předkole prvoligového play off. S
dalším posunem vzhůru zřejmě nemůže farma
Liberce při pohledu na tabulku pomýšlet, osmý
Havířov je na tom totiž už o šest bodů lépe.
Útočná síla Benátek i Prostějova je velice podobná, když oba celky nastřílely přibližně
sto deset branek, hlavní rozdíl je v defenzivní
činnosti. Nováček soutěže totiž inkasoval o více
než sedmdesát branek více a je v tomto směru
nejhorší ze všech, naopak lepší než Benátky jsou
v tomto směru pouze Chomutov a Kladno.
Velkou výhodou pořadatelského družstva je

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz.cz
www.vecernikpv

Má osudová

LÁSKA
Podělte
Poděl
lte se s celým světem o radost ze své svatsvůj velký den na stránkách
by a zvěčněte
zv
nejčtenějšího
periodika v regionu.
nej
jčte
Stačí, když nám pošlete snímek s terSStač
mínem a místem konání vašeho
mí
vvelkého dne, který můžete doplnit
o krátký vzkaz pro svoji lásku. Vše
nám pošlete na emailovou adresu
editor@vecernikpv.cz.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, Biskupice včetně podnikatelských suboprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: jektů. Část obce Ivaň směr od družstva
(č. 198) po knihovnu včetně postranních uliček, dále od knihovny obouObce: Němčice nad Hanou
ně podnikatelských subjektů v obci.
stranně sm. Tovačov a hřbitov. OdběDne: 9. 2. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: část obce Němčice Dne: 11. 2. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. ratelská trafostanice Biskupice 3. u ZD
nad Hanou Novosady od č. 95 a 163 Vypnutá oblast: ulice G. Preisové od (č. 300165), odběratelská trafostanice
BPE Hrubčice (702856)
po konec obce sm. Výšovice, ul. Hřbi- č.4 po č.16 včetně.
Obec: Horní Štěpánov
tovní, Hliník, ul. Tyršova pravá strana Obec: Prostějov
od Novosad po uličku k náměstí. Odbě- Dne: 12. 2. 2015 od 7:30 do 14:30 hod. Dne: 13. 2. 2015 od 7:30 do 15:00
ratelská trafostanice Němčice skládka Vypnutá oblast: obytné domy ul. Dolní hod. Vypnutá oblast: část obce Horní
Štěpánov ve směru od Hrochova včet(č. 300718), odběratelská trafostanice č.3782/32, 3783/34, 3784/36.
ně bočních ulic po R.D. č. 191,16,21
Němčice ZD (č. 300720)
Obce: Klopotovice, Biskupice,
a M.Š. včetně podnikatelských objektů
Obec: Unčice
Ivaň, Hrubčice
Dne: 11. 2. 2015 od 7:30 do 11:30 hod. Dne: 13. 2. 2015 od 7:30 do 15:30 hod. ve vypnuté oblasti.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Vypnutá oblast: celá obec Unčice včet- Vypnutá oblast: celé obce Klopotovice,

Konstelace hvězd Prostějova
Konečně jsme se i v Prostějově dočkali sněhu! A hned se tím všem zlepší nálada, zvláště
když bílá peřina má nějaký ten den ještě vydržet. Ale pozor, spoustě Prostějovanů se
také mohou zkřivit ústa. A to bolestí po pádu na kluzkém chodníku...

Berani - 20.3. až 18.4. Nehudrujte pořád, vaši špatnou náladou můžete pokazit
atmosféru na pracovišti i doma. Přestože
ani tento týden se nedočkáte pozitivních
věcí, nemáte zas až tak velký důvod jenom
na všechno nadávat. Občas se usmějte.
Býci - 19.4. až 19.5. Okolo vás se bude
dít spousta věcí, které se budou týkat
právě vaší osoby. Nenechte si ujít důležité
informace, můžete je okamžitě využít ku
svému prospěchu a finančnímu profitu.
Pozor ale na past, ne každý vám přeje.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Už dlouho jste
nemarodili, to se ale tento týden bohužel
změní. Přepadne vás pravá chřipka, což
nemůžete a hlavně nesmíte ignorovat.
Běda vám, jestli se ji budete snažit přecházet. Vždyť práce neuteče, nemá nožičky.
Raci - 20.6. až 21.7. Pro vás budou nejbližší dny hodně vzrušující, zasáhne vás
totiž Amorův šíp! Pocit zamilování vystřídá jen krátce pracovní zápal, jinak si ovšem
užijete romantiky více než dost. Víkend
věnujte společnému výletu.

Lvi - 22.7. až 21.8. Nevšímejte si uštěpačných poznámek kolegů a pracujte podle
svého. Možná jste trošičku pomalejší a
vaše výkony zaostávají za ostatními, ale výsledky jsou mnohem hmatatelnější. Cítí to
tak i nadřízení, takže buďte v klidu.
Panny - 22.8. až 21.9. Myslete v tyto dny
i na druhé, věnujte například něco charitě.
Nikdy nevíte, kdy podobnou pomoc budete potřebovat vy sami. Uprostřed týdne
se dočkáte milého překvapení v podobě
vyznání lásky od partnera.
Váhy - 22.9. až 21.10. Dobrý nápad se
dobře platí, a vy ho máte. Ale pozor, nesvěřujte se s ním nikomu jinému, než šéfovi.
V okolí totiž máte hodně nepřejících lidí,
kteří by vaše myšlenky mohli vydávat za
své. Buďte každopádně ve střehu.
Štíři - 22.10. až 20.11. Vyhýbejte se
lidem, se kterými máte vážný spor. Jakákoliv vzájemná komunikace bude jen na
škodu, jenom prohloubí oboustrannou
nenávist. Bude lepší, když strávíte týden
někde o samotě v koutku svého domova.

Střelci - 21.11. až 20.12. Věnujte se v nejbližších dnech své rodině, beztak jste více
v práci než doma. Pokud se zase budete
vymlouvat na pracovní vytížení, můžete se
dočkat toho, že kufry se svými věcmi najdete
na chodbě přede dveřmi.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Preventivně
tento týden nevěřte nikomu ani slovo! Více
lidí se vám bude snažit namluvit cokoliv, jenom aby vás dostali do úzkých. Vy se ale jen
tak nedáte, navíc máte vedle sebe někoho,
kdo stojí na vaší straně.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Rádi dostáváte svými neúměrnými požadavky lidi do úzkých
a nebude tomu jinak ani v průběhu příštích
dní. Nebudete nijak populární, nicméně
udržte si svoji náročnost, obzvláště když zastáváte nějakou významnou funkci.
Ryby - 19.2. až 19.3. Zrušte všechny schůzky, které jste si naplánovali během uplynulého týdne. Nyní totiž budete mít myšlenky
úplně někde jinde. Problémy vám nastanou
v domácím prostředí, kde se dostanete do
velkých sporů s rodiči.

nákupní servis
pro vás

O MÁLO dražší, O HODNĚ kvalitnější
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Vážení čtenáři,
právě držíte v rukách premiérové
vydání našeho PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pod projektem „MILUJEME VEČERNÍK“. Jistě, žijeme v České republice, tudíž jako vůbec první
jste určitě zaregistrovali, že nejčtenější periodikum v regionu stojí o dvě
koruny víc. Věřte ale, že jde pouze
o tu nejminimálnější cenovou úpravu,
k jaké byla redakce po veškerém zdražení a zvýšených nákladech během
posledních tří let nucena sáhnout. Už
vzhledem k tomu, jaký rozsah a kvalitu čtení budete mít od tohoto vydání
k dispozic, se vám určitě vyplatí sáhnout trošilinku hlouběji do kapsy.
A KDO BY NECHTĚL, JE ZDE PRO

NĚJ MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.
V případě, že si objednáte CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ, budou vám chodit
noviny nejen až do schránky, ale za jedno jejich vydání ZAPLATÍTE STÁLE
POUHÝCH PATNÁCT KORUN!
Dostat se do nového kabátu nebylo
pro celý kolektiv Večerníku skutečně
žádnou planou frází. Na zbrusu ojedinělém projektu jsme usilovně pracovali
několik měsíců a jsme přesvědčeni, že
i vy oceníte změny, které jsme připravili. Naše a vaše noviny jsou od dnešního dne poue a jen CELOBAREVNÉ,
přibývá obrovské množství NOVÝCH
RUBRIK, ale ponechali jsme i ty zavedené a oblíbené. Daleko větší prostor
dostane ke sdělení svých názorů i ve-

řejnost, nemilosrdně budeme sledovat
vývoj kriminálních kauz a informovat
občany Prostějovska o aktuálních problémech města i všech obcí. Pochopitelně nebude chybět ani rozšířené
sportovní zpravodajství i nově i ŽHAVÉ
NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI. Řada
dalších zajímavých věcí se nám do dnešního čísla ani nevešla, takže se máte na
co ětšit i v dalších týdnech a měsících.
Připravujeme též zbrusu nové soutěže.
Těšíme se také, že nám dáte vědět, jak
se vám „Nový Večerník“ líbí a když budete vědět, něco zajímavého, co vám na
ČTYŘICETI STRÁNKÁCH chybí, neostýchejte se zavolat!
Kolektiv
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Kdo
koupí,

STAŇTE SE VĚRNÝM PŘEDPLATITELEM PROSTĚJOVSKÉHO
neprohloupí...
VEČERNÍKU
Zajistěte A ZAJISTĚTE SI V ROCE 2015 NIŽsi nejnižší ŠÍ CENU NEŽ VŠECH NA PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!
cenu…

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA...
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Okurka
salátová 1 ks
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Mrkev svazek
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Pórek 1 ks

11,90

12,90

54,90
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Brokolice 1 ks
500g
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29,90

29,90
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Květák

59,90

44,90

59,90

54,90

49,90

44,90

Naše RESUMÉ

B zeleniny bychom nebyli zdraví. Toto je nám vtloukáno de facto odmalička, tudíž
Bez
nebylo divu, že v rámci přípravy „Nového večerníkuů jsme zavítali právě k regálům
s tímto sortimentem. Nejlevnější cibuli, svazek mrkvičky i salátovou okurku jsme objjevili v Lidlu, pro pórek doporučujeme navštívit Albert a Interspar, brokolici nabízí
nejlevněji Lidl a Billa a květák Lidl s Intersparem.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 21. ledna 2015

PŘEDPLATNÉ
2X JINAK
aneb KAŽDÝ SI VYBERTE SVOJI MOŽNOST...
• 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!!
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...

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

+

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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



Cibule síť 1 kg
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TRHÁK TÝDNE

HOKEJOVÝ MAREK ČERNOŠEK: „KONČÍM!“
Prostějov
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

POSLEDNÍM HRÁČSKÝM PŮSOBIŠTĚM MARKA ČERNOŠKA BYLO NA JAŘE
ROVNI I
LOŇSKÉHO ROKU KLADNO, A TAK TOMU NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI
OZHODL
ZŮSTANE. OSMATŘICETILETÝ PROSTĚJOVSKÝ RODÁK SE V LÉTĚ ROZHODL
NAPLNO VĚNOVAT PRÁCI V ČELE HRÁČSKÉ ASOCIACE CAIHP, STÁLE SI
VŠAK JEŠTĚ NECHÁVAL OTEVŘENÉ DVEŘE PRO PŘÍPADNÝ NÁVRAT NA LED.
MARÁDY
NYNÍ UŽ MÁ ALE JASNO, LEDNÍ HOKEJ BUDE HRÁT UŽ JEN S KAMARÁDY
PRO RADOST!

Jiří
MOŽNÝ

„Ano, je to definitivní. Rozhodl jsem se a končím. Zaměstnání mi bere spoustu času a ten mi už nezbýval na trénování. Na led se dostanuu jen jednouu
týdně, v úterý chodívám v Prostějově s klukama za zenitem,“ prozradil někdejší reprezentační obránce. Dvojnásobný extraligový vítězz s pražskou
ouu
Spartou, jenž hájil v nejvyšší domácí soutěži barvy i Olomouce, Karlových Varů, Plzně, Litvínova, Havířova, Vítkovic a Kladna, nyní tráví
ví zhruba tři
tři
ři
dny v Praze a zbytek týdne na Moravě. I díky tomu se může více věnovat rodině.
„V Praze se snažím udělat největší objem práce, pak už si administrativu nechávám až na večer. Jezdím občas na extraligové zápasy do Brnaa a OlomouOlom
om
mou
ouce, viděl jsem i několik utkání Jestřábů. Byl jsem pozdravit havířovského maséra a kluky z Kladna, plno kamarádů mám i v Litvínově, takžee mi nneunikl
eeuuni
nikkll
ani duel s Mostem,“ zmínil.
Jedním z hlavních bodů, na němž hráčská asociace dlouhodobě pracuje, je tabulkové odstupné, které již z evropských soutěží téměř vymizelo.
mizel
eellloo.
o. „Sna„Sn
Snaa-žíme se je přizpůsobit dnešní době, která má jiné potřeby. Posuny tam jsou a od příští sezony by měl začít platit nový model mezi profesionály.
sionnnáállyy. Dá
Dállee
Dále
je tu výchovné za děti, to je ale dosti ožehavé téma,“ nastínil s tím, že práce je ale mnohem víc.

SPARŤANÉ
BYLI VŽDY BOJOVNÍCI
GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Tak už je to tady. Co nevyšlo loni na
podzim, kdy bylo už už na spadnutí
přivítání Sparty na domácím stadionu
v rámci třetího kola Poháru České pošty, přijde v nadcházejícím týdnu. Pravda ne v Prostějově a chybět bude i onen
soutěžní náboj, který přátelská utkání
mít při nejlepší vůli nemohou.

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

Díky dobrým kontaktům „eskáčka“ se
Spartou se oba týmy představí tento
čtvrtek na Strahově. Pravda pouze na
jedné z vedlejších ploch s umělým povrchem, přesto ale bude mít jak soupeř,
tak místo nádech slavnostní atmosféry,
v níž člověk až hmatatelně cítí běh času.
Je úplně jedno, v jaké sestavě Sparta
proti prostějovským fotbalistům nastoupí. Bude to prostě Sparta!
Stejně tak jako v dobách vzniku v předminulém století, stejně jako v dobách
slávy pražských „S“ za první republiky,
stejně jako v padesátých letech, kdy se
kvůli ideologii přechodně jmenovala
Spartak, stejně jako v dobách útlumu v
sedmdesátých letech a stejně jako v no-

vodobé historii od poloviny osmdesátých let.
Je to fenomén. Poprvé jsem jej okusil
ještě v dobách socialismu na gymnáziu, kde spontánně vznikla skupinka
skalních fandů. Tehdy jsem poznal, že
fandit Spartě není jen o fotbale, ale je to
přímo životní postoj. A je si kde brát příklad. Ve starověku se tato stejnojmenná
řecká obec povznesla k pozici vojenské
a politické mocnosti, která zůstala v povědomí všech školou povinných statečným vzdorováním hrstky jejích vojáků
perské přesile.
A příklady se najdou i v současnosti.
Jméno Sparta nese třeba jeden z praporů doněcké domobrany, který své umění
a odhodlání v minulých dnech prokázal v prostoru místního letiště. Přejme
si ovšem, aby název Sparta byl navždy
spojen pouze se sportem a mírovým životem, nikoli válečnými událostmi.

NOVINKY OD JESTŘÁBŮ:
KOCIÁN MÁ PROBLÉM,
NIKO MUSEL ODEJÍT
PROSTĚJOV Před týdnem se sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal i hlavní
trenér „A“-mužstva Zdeněk Čech vyjádřili jasně: jedničkou bude Juraj Šimboch,
záda mu pokryje Lukáš Vydržel a Ondřej
Kocián se rozchytá ve Valašském Meziříčí. Sedm dní uteklo, ale tak úplně to
neplatí. Jeden z hrdinů při cestě druhou
ligou totiž variantu svého přesunu o soutěž níž odmítl.
„Z jeho postoje jsem hodně zklamaný. Byli
jsme s Valašským Meziříčím domluveni, že
tam pojede a odchytá tři čtyři zápasy, aby
byl v zápasovém rytmu a připraven naskočit,
kdyby Juraj nemohl,“ představil aktuální situaci Vykoukal.
Jaké důsledky to bude mít pro třiadvacetiletého gólmana hostujícího na Hané z pražské
Sparty, to zatím zůstává nejasné. „Řešíme to.
Snažíme se s ním o tom mluvit, protože pro
tým je to důležité. Je to ale mladý kluk a druhou ligu chápe jako krok zpátky,“ neskrýval
rozpaky někdejší dvojnásobný mistr světa.
A pro vedení Jestřábů to nebyla jediná nepříjemná zpráva z uplynulých dní. Nečekaně totiž v Prostějově skončil Ján Niko, jenž před pár
týdny přišel jako posila z Benátek nad Jizerou.
„Měli jsme o něj eminentní zájem a chtěli
jsme prodloužit jeho hostování u nás. Byli

jsme už před podpisem, ale Liberci se v neděli
večer zranili dva hráči, tak si ho v pondělí stáhli
zpátky,“ netěšilo Vykoukala.
A nevyšla zatím ani snaha přivést do týmu
jednoho útočníka. „Byli jsme už před dohodou s ústeckým Vítem Budínským, víceméně jsme se na všem shodli. Nakonec dal ale
kvůli cestování přednost Mostu. Hodně jsme
o něj stáli a bojovali a mrzí nás to. Právě dálka
je ale velkým důvodem, proč sem nepřišlo víc
hráčů,“ přiznal sportovní manažer prostějovského klubu.
A právě souboj Mostu s Prostějovem se odehrál v sobotu večer, takže si domácí realizační
tým mohl udělat představu, o koho nakonec
přišel... „Má dobré statistiky a je šikovný na kotouči. Umí podržet puk i dát finální nahrávku,
ale teď nás moc nepřesvědčil, takže to možná
ani nebude až taková ztráta, že k nám nepřišel,“
hodnotil šestadvacetileté pravé křídlo.
Úsilí o posílení současného kádru se nicméně
Jestřábi ještě nevzdávají. „Nechceme už do
toho moc zasahovat, protože si jednotlivé
dvojičky a trojičky na sebe zvykly a zvykají, ale
uvidíme ještě, několik dní do konce termínu
tu ještě je. Musel by to ale být hráč, který by
dokázal tým dotáhnout k bodům. V první
lize takové možnosti nejsou, ještě budeme
řešit extraligu,“ prozradil Jiří Vykoukal. (jim)

PROTIVANOV
CÍLÍ NA LIGU

PRO NÁBYTEK
DO POLSKA

KRAJÍČEK
BRZY OMLÁDNE

Není to až tak dávno, co se v nejvýše položené obci
celého prostějovského okresu hrávala divize včetně
derby Protivanova s Konicí. Tyto vzpomínky již trochu zavál čas a nynější „A“-tým působí o několik pater
níže v krajské soutěži, přesto si tento tým pozornost
zaslouží. A to nejen tím, že jako nováček není po podzimu příliš vzdálen vedoucí pozice a může být i na jaře
ve hře o postup výš, ale také brzkým zahájením zimní
přípravy. Zatímco zřejmě ve všech regionálních oddílech si ještě užívali přestávky a užívali si odpočinku,
v Protivanově už po vzoru první a druhé ligy začali
hned zkraje nového roku s trénováním. Jarní část sice
v I.B třídě startuje až na počátku dubna, takže celé
pilovací období zabere dlouhé tři měsíce. Soupeři se
tak budou muset obávat nejen toho, že proti nim na
hřišti nastoupí až čtyři vlastníci příjmení Pospíšil a tři
Sedláci k tomu.

Není to ještě tak dávno, co se ve velkém pořádali autobusové zájezdy do polské části Těšína i dalších oblastí pohraničí, odkud se domů valná většina vracela
s velkými nákupy. Poslední dobou se sice o našem
severním sousedovi hovořilo zejména v souvislosti s
nekvalitními potravinami a objevilo se několik větších
či menších skandálů, zdá se však, že by se opět v jistém
smyslu mohla vrátit devadesátá léta. Svědčí o tom jedna prostějovská cesta z minulého týdne, kdy se devět
žen a jejich doprovod vydalo právě do Polska. Na mušce měli nábytek a konkrétně police. Dalo to sice fušku
a s domorodci nebyla přes pouze minimální jazykovou
bariéru úplně snadná domluva, po téměř dvouhodinovém handlování ale nakonec místní vyslankyně uspěly
a vrátily se domů s ještě větším nákladem, než původně
očekávaly. A jejich výkon vzbudil takový ohlas, takže
se třeba opět bude jezdit ve velkém pro kořist na sever.

Během celého ročníku KHL patří obránce Dinama
Minsk Lukáš Krajíček k těm nejzkušenějším hráčům
mužstva a jen o necelé dva roky zaostává za nejstarším
z celého kádru, jímž je třiatřicetiletý Ukrajinec Alexander Materuchin. S trochou nadsázky tak v Bělorusku
i vzhledem ke svým bohatým zkušenostem ze všech
předchozích angažmá patří mezi hlavní stařešiny. Za
necelé dva týdny si ale opět bude moci zkusit i jinou
roli. Do české reprezentace se totiž vrací už třiačtyřicetiletý Martin Ručinský, takže litvínovské levé křídlo
bude o plných dvanáct let starší. Jak na internetu s vtipem poznamenalo několik diskutujících, je to jako při
volbě prezidenta, kdy podmínkou pro nominaci je věk
čtyřicet let. A kdyby se navíc do národního týmu vrátil
Martin Straka s Jaromírem Jágrem, měl by český útok
dohromady 127 let. Z tohoto pohledu tak může prostějovský rodák reprezentovat dalších více než deset let.

Foto: Jiří Možný

MAJSTRŠTYK

ZDOLÁNÍ GIGANTA
Prostějovským volejbalistkám se podařil husarský kousek, po domácí
výhře nad Rabitou Baku vyzrál výběr
Miroslava Čady i na dalšího velikána
Chemik Police.
DEBAKL

Tenisové výpadky
Po předchozím namlsání povedenými
výkony skončila cesta Lucie Šafářové
i Jiřího Veselého na Australian Open
hned v prvním kole. Ve třetím je následovala Petra Kvitová.
ÈÍSLO VEÈERNÍKU

13
Pouze tucet střel a jeden pokus k tomu
vyslali prostějovští hokejisté za celých
šedesát minut na brankáře Kadaně
Václava Moučka.
VÝROK VEÈERNÍKU

„ROZHODL JSEM SE
A PROSTĚ KONČÍM!“
Hokejový obránce a bývalý reprezentant Marek Černošek se definitivně
rozhodl pověsit brusle na hřebík

KOMETA VEÈERNÍKU

LUKÁŠ KRAJÍČEK
Prostějovský rodák hájící barvy Dinama Minsk se opět vešel do nominace
reprezentačního kouče Vladimíra Růžičky a zúčastní se únorového hokejového dvojutkání proti Rusku.
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ohlédnutí za fotbalovým podzimem
● Konicko ● Kralicko ● Určicko
alší...
z pohledu vyslancù prostìjovského regionu ● Plumlovsko ● Prostějovsko a další...

původní zpravodajství z Prostějovska
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
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 a po 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.
Posléze se dočkali fanoušci Lipové, Čechovic a Mostkovic, přišla totiž
chvíle pro I.A třídu, v níž má Prostějovsko tři úspěšné zástupce. Minule
ke slovu přišla i pětice regionálních zástupců v „A“ skupině I.B třídy,
tedy Plumlov, Otinoves, Kostelec na Hané, Pivín a Vrchoslavice, na něž
nyní navazuje 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.

I.B TØÍDA O KFS, SKUPINA „A“
TABULKA PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ SK Zvole
FC Nové Sady „B“
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Babice u Šternberka
TJ Doubrava Haňovice
TJ Sigma Lutín
SK Jesenec
TJ Sokol Paseka
SK Velká Bystřice
TJ Sokol Doloplazy
SK Šumvald

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

TJ Sokol Slavonín
FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec

TABULKA DOMA:

1. Nové Sady „B“
2. Velká Bystřice
3. Protivanov
4. Doloplazy
5. Haňovice
6. Jesenec
7. Paseka
8. Zvole
9. Lutín
10. Babice
11. Šumvald
12. Hvozd
13. Slavonín
14. Velký Týnec

7
7
8
8
8
7
8
7
7
7
8
7
8
8

6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
1
0

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

1
1
3
3
2
1
2
2
2
2
3
3
6
5

V
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
4

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

4
2
2

1
4
3

P
3
4
5
3
4
5
5
5
6
8
8
10
9
10

S
25:18
56:28
36:22
23:27
36:23
32:26
26:20
35:30
25:36
35:29
16:38
24:34
22:37
27:50

B
30
27
26
26
25
24
24
24
23
19
15
13
10
9

+/(9)
(6)
(2)
(5)
(1)
(3)
(3)
(0)
(2)
(-5)
(-9)
(-11)
(-11)
(-15)

TABULKA VENKU:

40:10
17:9
21:12
20:8
23:13
15:7
23:15
9:10
17:11
9:9
11:15
14:15
8:19
15:23

18
16
15
15
14
14
14
13
13
11
9
8
4
3

Poøadí
støelcù:
12 – Tomáš
T áš Přikryl
Př
(Haňovice), 11
– František Pospíšil (Protivanov), Petr
Andrýsek (Nové Sady „B“), 10 – Jiří
Tichý (Jesenec), Jan Blaha (Nové Sady
„B“), Josef Drábek, Petr Jurčík (oba
Doloplazy), 9 – Tomáš Danilko (Velký
Týnec), Martin Semjon (Slavonín), Petr
Vojtášek (Paseka).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
8 – Michal Dosoudil (Velký Týnec),
7 – Antonín Dvořák (Protivanov),
Daniel Hrabec (Velká Bystřice), 6 –
Radek Kropáč (Protivanov), Martin
Niessner (Babice), Daniel Juráš (Haňovice), Tomáš Alka (Slavonín), Filip
Švéda (Velký Týnec), Ondřej Nejedlý
(Zvole), 5 – Bronislav Burian, Zdeněk
Horák (oba Jesenec), Martin Šindelka
(Protivanov), Jakub Vandas, Patrik Zápařka (oba Doloplazy), Dušan Blechta,
Jakub Chrást, Ondřej Pavelka (všichni
Lutín), Alexandr Christomidis (Nové
Sady „B“), Ladislav Laurin, Petr Vojtášek (oba Paseka), Martin Kaczmarczyk
(Velká Bystřice), Lukáš Majer (Velký
Týnec), Daniel Nejedlý (Zvole).

31

Fotbal E
Extra – 8. díl

1. Zvole
2. Babice
3. Protivanov
4. Haňovice
5. Lutín
6. Jesenec
7. Paseka
8. Nové Sady „B“
9. Slavonín
10. Velká Bystřice
11. Šumvald
12. Velký Týnec
13. Doloplazy
14. Hvozd

8
8
7
7
8
8
7
8
7
8
7
7
7
8

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

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

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

16:8
14:18
15:10
13:10
15:15
11:13
12:15
16:18
16:15
8:27
5:23
12:27
15:21
8:22

17
15
11
11
11
10
10
9
9
7
6
6
4
2

Hráèi s nejvíce
2 – Jiří Hampl (Slavonín), 1 – Martin Šindelka (Protivanov), Petr Jurčík, Antonín Tomeček, Jakub Vandas
(Doloplazy), Jakub Morong (Haňovice), Dušan Blechta (Lutín), Marek
Mazal (Nové Sady „B“), Ladislav Laurin, Zdeněk Slavík (oba Paseka), David Holly (Slavonín), Daniel Hrabec
(Velká Bystřice).

Pøehled karet
jednotlivých týmù:
Babice
Doloplazy
Haňovice
Hvozd
Jesenec
Lutín
Nové Sady „B“
Paseka
Protivanov
Slavonín
Šumvald
Velká Bystřice
Velký Týnec
Zvole

37
34
32
22
33
25
20
29
32
27
21
32
37
28

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

NOVÁČCI ČEŘÍ VODU, HVOZD MUSÍ ZABRAT
Celkem šest nových týmů se v Olomouckém kraji zapojilo do aktuálního ročníku
„B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS.
A vedou si nadmíru úspěšně. Rezervě Nových Sadů patří druhé místo, Protivanov
a Babice jsou s bodovou ztrátou hned za
nimi, sedmý Jesenec s osmou Pasekou jistí
střed tabulky. Naopak předchozího nováčka ze Hvozdu i obhájce druhého místa
Slavonín čekají tuhé záchranářské boje.
Před rokem kraloval celé soutěži suverénní Maletín, jenž ani jednou neprohrál
a ztratil pouze čtyři body za dvě remízy.
Nyní je situace na čele mnohem zajímavější. První Zvole sice disponuje třemi
body k dobru, i tak ovšem nejlepší devítku
dělí jen sedm bodů. A od třetího po deváté
místo jsou to dokonce jen body tři, takže škatulata mohou nastat po každém
víkendu.
Pozici mezi nejlepšími se podařilo udržet
pouze Haňovicím. Ty byly na konci jara
čtvrté a nyní přezimují páté. O druhém
Slavonínu již byla řeč, naposledy třetí
Doloplazy se krčí na desáté pozici, Velká
Bystřice jen o místečko před nimi a Velký
Týnec zaznamenal pád ze šesté příčky na
úplný chvost tabulky. O moc lépe na tom

není ani Hvozd, místo sedmé pozice je
předposlední.
V „B“ skupině padlo oproti její jižnější kolegyni o dvaatřicet branek a čtyři červené
karty méně, naopak žlutých napomenutí
tu v součtu bylo o sedm více. Alespoň tedy
podle dostupných krajských statistik,
jichž bylo na podzim k dispozici méně než
obvykle.

KOMENTÁØ
Tou nejpodstatnější hodnotou je ale počet
získaných bodů, s nimi panuje až na Hvozd
regionální spokojenost. Jesenec s Protivanovem se vracely do krajských soutěží s vizitkou tradičních účastníků i vyšší úrovně
a dokázaly potvrdit svou předešlou bilanci
v okresním přeboru. Sestava ani jednoho
z tohoto dua nedoznala výraznějších proměn, což se pozitivně odrazilo na předváděné hře i dosahovaných výsledcích.
Protivanov si strašně dlouho udržoval stoprocentní bilanci, o ní přišel až v říjnových
a listopadových střetnutích. Po pěti výhrách

v řadě totiž přišly porážky s Lutínem, Zvolí
a Jesencem, to vše navíc při skóre 0:6.
Právě skvělá ofenziva předtím stála za
protivanovskými úspěchy, proti Šumvaldu a Velkému Týnci šest nastřílených
branek, proti Doloplazům pět, proti Pasece čtyři, proti Hvozdu, Novým Sadům
„B“ tři. Jen v závěru to již i vinou zranění
Františka Pospíšila nešlo a posledních
šest kol skončilo pěti body při souhrnném
skóre 3:7. I tak se ale nepotvrdily obavy
Večerníku, že z toho bude další tuhá záchranářská bitva.
Pravděpodobně klidné jaro čeká i na Jesenec. Tomu se dařilo konstantně po celý
podzim a díky dvěma venkovním listopadovým výhrám si polepšil až do horní
poloviny. O branky se staralo především
osvědčené duo Tichý-Tichý, vedle nichž se
objevovali další dva nositelé tohoto příjmení, a celkově pátý Tichý vše sledoval
z lavičky. Analogicky tomu bylo i v Protivanově u pětice Pospíšilů, takže si soupeři
občas mohli připadat, že proti nim nastoupila polovina Klapzubovy jedenáctky.
Naopak rodinný klan Bílých, Polesů či
Coufalů nestačil na to, aby se ve Hvozdě
i letos pro klidné spaní koukali hráči večer

Trenér Protivanova Josef Pospíšil má klidné spaní

„S PODZIMKEM JSME VŠICHNI SPOKOJENI“
Druhý návrat do I.B třídy
Olomouckého KFS za poslední tři
roky si na podzim užívali fotbalisté Protivanova. A patnáct kol „B“
skupiny si skutečně užili, pod vedením Josefa Pospíšila atakovali
prakticky po celý průběh první
části sezony vedoucí pozici. Po
devíti kolech měli na kontě hned
sedm výher a dvě remízy, přestože jim pak závěrečná dějství příliš
nevyšla, znamená šestadvacet
bodů třetí místo jen s nepatrným
odstupem za druhými Novými
Sady a vedoucí Zvolí.
●● Jak se vám po první polovině soutěže
dívá na tabulku?
„Velice dobře. Stanovený cíl jsme splnili a s podzimkem jsme spokojeni. (úsměv) Jsme rádi, že
se nám to díky dobrému vstupu do sezony podařilo. Od zápasu s Lutínem už se nám ale přestalo dařit, přece jen těch zápasů i s předehrávkami bylo poměrně dost a elán jsme neudrželi až
do konce soutěže.“
●● Hlavním důvodem nevydařeného závěru tedy byla rostoucí únava?
„Za posledních šest zápasů jsme získali jen pět
bodů. Přestalo se nám dařit střelecky, už jsme ve
vyložených šancích neměli štěstí ani ten potřebný náboj. Když dáte gól ze dvou tří útoků, je to
pak něco jiného, než když se ani z pěti neprosadíte. Po polovině soutěže jsme už byli slabší po
fyzické stránce. V září se vše rozuteče do škol, je
více práce a už není čas na tréninky.“
●● Jaké byly vaše předsezónní plány?
„Já jsem klukům říkal, že už se podruhé vracíme
do I.B třídy. Nechtěl jsem jen bojovat o záchranu, ale skončit i do desátého místa, a když by
se dařilo, tak do pátého. A nakonec to dopadlo
ještě lépe. (úsměv)“
●● Užil jste si tedy návratu na lavičku
„áčka“?
„Bral jsem to jako nový úkol, oživení. Kluci, co
tam jsou, už prošli žáčky i dorostem a úkolem
bylo vzbudit v nich elán a chuť. Namotivovat

je, aby se o to porvali a šli myšlenkově nahoru.
Předchozí nezdary souvisely i s tímto a vím, že
na to kluci mají.“
●● Právě touto motivací byl dán dobrý
vstup do soutěže?
„Trošku jsme si s klukama řekli co, proč a jak
chceme dělat. Museli si uvědomit, proč to děláme, jinak by to nemělo smysl. Fotbal je sice jen
hra, z níž chceme mít radost, ale tu radost
rados
ostt ná
nám
přinese hlavně to, když budeme vyhrávat. Trval
jsem na tom, abychom nějakou přípravu měli,
přestože přestávka byla krátká a trochu jsme odpočívali. Odehrálii „Nechtěl jsem jen záchranu,
jsme několik přípravných zápasů, v nichž jsme dbali na to, ale skončit i do desátého místa,
abychom zlepšili defenzivní a když by se dařilo, tak do pátého.
činnost, protože jsme dostá- A nakonec to dopadlo ještě lépe.“
vali hodně gólů. Trošku jsme
se na to zaměřili a vyplynula
„Sám
Sám jsem zzvědav,
ěda co to s námi udělá.
dělá (úsměv)
nám z toho staronová obrana, ale šli jsme do se- Riskl jsem to ale a začali jsme hned první úterý
zony zodpovědněji a trošku víc nabuzeni. Před v lednu, pozvolna, aby si tělo po svátcích zvyklo.
dvěma lety nám utekl začátek a pak už vše bylo Nechtěl jsem, aby kluci byli nečinní a nerozuv háji, teď jsme byli zkušenější a podařilo se nám tekli se mi po sálových turnajích. Chceme opět
uhrát co nejvíce bodů hned zkraje sezony.“
odehrát maximálně čtyři zápasy před mistráky.
●● Hlavním podzimním střelcem se stal První zápas hrajeme s Novými Sady, výhra nad
František Pospíšil. Je on tím klasickým ka- nimi nás nastartovala na podzim. Kdyby se
nám to podařilo zopakovat, bylo by to fantasticnonýrem?
„Fana ty předpoklady měl, ale schoval je do ké. Připravujeme se trochu kondičně, tréninky
šuplíku a až teď v sobě znovu našel střelecký jsou společné pro ‚áčko‘ i ‚béčko‘, takže bych
potenciál. Střelců jsme tam měli hodně, v do- čekal trochu větší účast, ale v průměru je nás
rosteneckých soutěžích se jich prosazovala dvanáct. V úterý je to běhání, v pátek tělocvična
spousta, ale ten přechod do mužů je složitý. Ně- a v sobotu se jdeme vyklusat a zahrát si fotbálek.“
kteří kluci první rok ještě hráli dobře, ale potom ●● Kam tedy pomýšlíte ve zbytku sezony?
už začali stagnovat. Přednost musí mít škola, „Původní plán přetrvává, bylo by pro mě ale
ale i takoví sportovci trénují, takže pro to musí zklamáním skončit na desátém místě. Ale když
i něco udělat, jinak to nemá smysl. Jsem rád, že se na naši tabulku podíváte, tak může přijít pár
se František probudil, bohužel se pak v závě- zápasů a klesneme dolů. Cílem je setrvání v I.B
ru zranil. Dařilo se hodně i Marku Grmelovi třídě, máme k tomu našlápnuto, ale chtěl bych
a Radku Kropáčovi. Šikovných útočníků se poprat i o páté místo.“
máme v týmu dost a potřebujeme, abychom se ●● Koho tipujete na celkového vítěze?
prosazovali i v záložní řadě a nemuseli si gólové „Určitá mužstva mě překvapila. Konec sezošance vytvářet sami. Velkou výhodou bylo, že ny mnohým z popředí nevyšel. Všichni z čela
jsem měl široký kádr a mohl jsem ty unavené jsme ztráceli body a na čele se usadila Zvole,
střídat.“
mezi favority ale stále přetrvávají Nové Sady.
●● Zimní přípravu jste zahájili velice brzy, A nesmíme zapomenout na Haňovice, které
jim šlapou na paty.“
proč?

Fotbal se hraje téměř za každého počasí. Zatímco na Velikonoce 2012 v Protivanově sněžilo, na podzim 2014 nebylo při utkání
s Jesencem vidět na krok.
na tabulku. Premiérová krajská sezona je
nenávratně pryč, euforie vyprchala a nebezpečná ofenziva se projevila jen při dvou
výhrách 4:2 nad Velkým Týncem a Doloplazy. Jinak to bylo výrazně slabší a méně

než dvaadvacetkrát nikdo jiný neskóroval.
Stejně jako v případě Jesence tak byla naše
redakce v létě příliš optimistická.
Pro závěrečných jedenáct herních víkendů ale není nic ztraceno. Deset bodů sice

k přílišnému chlubení není, ale Slavonín
ani Šumvald na tom nejsou o moc lépe. Jasno bude nejpozději v polovině června, kdy
Hvozdečtí zajíždějí k poslednímu utkání
na půdu Jesence.

„ZÁCHRANÁŘSKÉ AKCE MŮŽEME HODIT ZA HLAVU,“
USMÍVÁ SE PŘED JAREM KOUČ JESENCE PETR TICHÝ
V minulé sezoně mohl Petr Tichý
s celým jeseneckým oddílem slavit prvenství v okresním přeboru
a návrat zpět do krajských fotbalových soutěží. Ve druhé polovině
uplynulého kalendářního roku
mu dělalo radost vystoupení jeho
celku i v I.B třídě Olomouckého
KFS. Tři vítězná derby a další čtyři
tříbodové zisky společně s třemi
remízami vynesly mužstvo do
lepší poloviny tabulky, navíc s třemi plusovými body.
V jarní půlsezóně loňského roku
jste ovládli okresní přebor, s jakými
ambicemi jste se vraceli do I.B třídy?
„Chtěli jsme hrát střed tabulky, abychom se vyhnuli záchranářským starostem. Z tohoto pohledu se nám podzim povedl. V jarní části nám
stačí uhrát nějakých devět dvanáct bodů a jsme
za vodou, takže panuje spokojenost. Myslím si,
že z kluků může spadnout nervozita a mohou
hrát ještě líp, záleží to i na tom, jak potrénujeme.
Záchranářské akce už můžeme hodit za hlavu
a můžeme jarní odvety odehrát v poklidu.“
Jak vysoko tedy v jarní části pomýšlíte?
„Jak to říká každý trenér, prvotní je vždy záchrana. (úsměv) Ale střed tabulky je u nás úplná
pohoda a byli bychom spokojeni. Půjdeme do
jara se stejným kádrem, nemám signály, že by
měl někdo odcházet. Naopak mám v hledáčku ještě dva hráče, o které bych to chtěl rozšířit.
Uvidíme, jak to všechno dopadne, raději ještě
nebudu konkrétní...“
Museli jste si nějak zvykat na vyšší
soutěž?
„Myslím si, že ne. Někteří kluci zažili ještě I.A
třídu, další I.B třídu. V tom problém nebyl. Zapracovali jsme mladé kluky, a když jim starší pomohou, je to hned o něčem jiném. Jsme ve fázi,
kdy mančaft pomalinku omlazujeme, nejde to
ale ze dne na den, nemůžete okamžitě vyměnit
deset hráčů. Kluci se musí poznat a musí se jim
tu líbit.“

Jak je na tom „B“ skupina v porovnání s „A“ skupinou?
„Řekl bych, že ta olomoucká skupina je taková
techničtější, protože v ní nastupují odchovanci
Sigmy, zatímco ‚A‘ skupina je spíše silová. Teď
hrajeme víc o balon, není to tak surová hra, což
nám právě vyhovuje. Když jsme třeba přijeli
někam, to bylo jen o nakopávání. Bez zálohy,

Na co se hráči mohou těšit v zimě?
„Přípravu jsme zahájili teď v sobotu
na halovém turnaji do Jaroměřic. Směřujeme to hlavně na víkend, kdy budeme všichni,
bude tam i nějaké úterý nebo středa na běhání. To se domluvíme podle práce, budeme
ale rozhodně trénovat dvakrát týdně.“
Sehráli jste tři derby a všechna
pro vás byla úspěšná...
„Protivanov je také technický mančaft, hraje
„Protiv
fotbal a jsem rád, že jsme proti
velice dobrý
d
němu uuspěli. A Hvozd zase musel, měl už
nůž na krku a trochu svázané nohy. Taky
toho využili a vyhráli tam. Ono se těžjsme to
hraje, když musíte, věřím ale tomu, že se
ko hraj
Hvozd zachrání.“
Získali jste čtyřiadvacet bodů,
byly některé z nich překvapivé?
„Na
„N každý zápas děláme jinou taktiku.
Točíme
kluky a venku víceméně více
T
bráníme, zatímco doma hrajeme
otevřeněji.
otevřen Na každého soupeře se
připravujeme
a věděl jsem, do čeho
připravu
jdeme. Pro mě osobně byly překvapivé body
bo v Protivanově, měl jsem
„Někteří kluci si musí uvědomit,
z toho
toh strach, protože poslední tři
zápasy
jsme hráli venku. Naz
že je sice práce živí, ale jednou
konec jsme z nich ale urvali
za týden si na tréninkmusí udělat čas.“ šest bodů. Na domácí trochu spadla deka, my jsme tam zahráli slušný
jen obrana a útok. Pokud oba mančafty hrají fotbal, ale bylo to na hranici regulérnosti, kdy
technický fotbal po zemi, je to pro nás super. terén byl sice dobrý, ale v mlze nebylo místy
Snažíme se hrát kolečko odzadu, žádné nako- vidět na krok. A dobrý výkon jsme podali i na
pávané balony, to je ztráta. Každý chlap prostě Nových Sadech, kde jsme prohráli 2:3. Sice
musí být skvělý na balonu, je to opravdu o tech- jsme ‚rupli‘, ale bych to dobrý zápas.“
nice a prolínání řad.“
Na čem byste chtěli během jara
zapracovat?
Kde lze nyní hledat potenciální
„Změnil bych trochu komunikaci. Jak psal
posily?
„Dneska se těžko hledají hráči. Když sáhnete kolega z Pivína v posledním Večerníku, je
do III. a IV. třídy, jsou tam hráči, kteří by eventu- to opravdu o ní... Někteří kluci si musí uvěálně mohli hrát I.B i I.A třídu. Alemomentálně domit, že je sice práce živí, ale aspoň jednou
je všude takový trend, že vám buď takové kluky za týden si na ten trénink musí udělat čas.
nepustí, nebo oni sami nemají zájem. Musíme Nedělají to pro nás, ale pro partii a fotbal na
být totiž na hřišti minimálně dvakrát týdně dědině. Když vám ani nedokážou odpovědět
a něco pro fotbal udělat. Vidím to u nás na dě- na esemesku ohledně tréninku, tak je to trodině, že kluci sice jsou, ale je to o tom jednání...“ šičku špatné.“

„HODNĚ NÁM POMOHLA ZMĚNA TRENÉRA“
Kanonýr Protivanova František Pospíšil
táhl útok jedenácti brankami
Při své cestě k průběžnému třetímu
místu „B“ skupiny I.B třídy se fotbalisté
Protivanova nejvíce opírali o střelecké
dovednosti Františka Pospíšila. Teprve
dvaadvacetiletý odchovanec klubu využil i svých zkušeností získaných v dorostu Boskovic a pálil o sto šest. Ačkoliv
závěr půlsezony kvůli zranění zmeškal,
postaral se o téměř třetinu střeleckého
účtu svého týmu, když s jedenácti brankami je druhým nejlepším střelcem
soutěže pouze jeden zásah za haňovickým Přikrylem.
„Sezona se nám zatím vydařila a jsem rád
i za to, že mi to tam padá. Jsem sice tím
posledním hráčem, který to tam dotlačí,
ale vždy jde spíše o úspěch celého družstva a může za to celý tým. Jsme sehrané
celé družstvo, víme o sobě a vždy se před
bránou nějak najdeme a něco tam padne,“
ohlížel se František Pospíšil skromně za
povedenými momenty.
Nejvíce se mu dařilo o víkendu, kdy slavil svůj svátek, na počátku října byl na
půdě Šumvaldu k nezastavení a hned
pěti góly režíroval vítězství 6:1. „Byl
bych rád, kdyby mi takto vycházel každý
zápas. Vstřelit tolik gólů se nepodaří každý den a takové utkání jsem opravdu ještě
nezažil,“ uculoval se Pospíšil. Vyhovuje mu
technický styl celé „B“ skupiny, osobně by
si ale raději zahrál v „áčku“, kde nastupuje
většina regionálních celků. „Pro mě by
byla zajímavější a atraktivnější ta druhá,
prostějovská skupina. Mám tam víc kamarádů, s nimiž bych si chtěl zahrát. Ale je to
tak, tak se nezlobím a jsem hlavně rád, že si

mohu zahrát I.B třídu,“ poukázal protivanovský forvard.
Takto musel strpět dvě porážky od Jesence
a při výhře na půdě Hvozdu chyběl. „Na Jesenec se nám nedaří vůbec, nemůžeme na
něj najít správný recept. Nevím, čím to je,
chybí nám ale vždy to potřebné štěstí,“ zamrzelo ho. Naopak si užil také třetího kola
a zdolání silných Nových Sadů „B“ 3:0. „To
byl pro mě už před sezonou nejtěžší soupeř.
A že se nám domácí zápas podařil, to mě
hodně potěšilo,“ nezastíral Pospíšil.
Před sezonou bylo hlavním protivanovským cílem vyhnout se bojům o záchranu,
nyní ale mohou hráči pomýšlet mnohem
výše. „Že se nám podzimní část takto povedla, je jen dobře a můžeme být rádi.
Osobně bych se chtěl poprat o nejvyšší
příčky. Když už se nám ta sezona trošku
rozběhla, tak proč nezkusit dosáhnout pěkného umístění? Ta skupina je hodně vyrovnaná a uvidíme, jak to dopadne,“ nechává se
útočník překvapit. Zřejmě se tak nenaplní
obrázek z posledních let, kdy Protivanov
pravidelně sestupoval do okresu. „Z toho
jsme před sezonou měli největší strach.
Ale všichni jsme si sedli a řekli jsme si, že
se musíme vyhnout bojům o sestup, že do
toho dáme úplně všechno. Hodně nám pomohla i změna trenéra, dodalo nám to nový
impulz,“ připomněl rošádu na lavičce, kdy
Libor Bílek odešel k mládeži a přenechal
své místo Josefu Pospíšilovi.
Asi ještě podstatnějším faktorem ale
bylo, že se Protivanovu daří kádr držet
pospolu a jediné změny vznikají zapracováváním dorostenců mezi dospělé.

Sezonu jste začal na lavičce a zakončil
na trávníku. Jakých to bylo patnáct
kol?
„Tým jsem vedl zhruba polovinu podzimu,
posledním zápasem, na který jsem mančaft
připravoval, byl souboj s Lutínem. Na tomto
zápase už ale byl i Rudolf Švehla, který mě vystřídal. To střídání nebylo vynucené, ale vzešlo
po vzájemné dohodě. Sedli jsme si s vedením,
já osobně pana Švehlu do Hvozdu přivedl.
Chtěl jsem, aby mužstvo převzal právě on. Cítil jsem určité vyhoření, nešlo nám to... Šli jsme
do soutěže s velkými ambicemi, měl jsem totiž
k dispozici osmnáct hráčů a doufal jsem,
že dobře připravených. Ale vinou zranění
a různých pracovních povinností se nám kádr
nesmírně zúžil a v závěru sezony jsem i já sám
musel dokonce nastoupit k několika utkáním.“
Mohl byste se podrobněji ohlédnout
za jednotlivými zápasy?

0
0

0
0

Obránci:
Miroslav BÍLEK
0
Antonín DVOŘÁK
1
Milan SEDLÁK
0
Jan VYBÍHAL
0

2
7
0
3

0
0
0
0

Záložníci:
Lukáš KOLÍNSKÝ
0
Radek KROPÁČ
6
Ondrej MILAR
1
Patrik MUSIL
0
Vít NEJEDLÝ
2
Jan PITÁK
0
Marek POSPÍŠIL
2
Tomáš POSPÍŠIL
0
Zdeněk POSPÍŠIL
0
Dalibor SEDLÁK
5
Milan SEKANINA
0
Martin ŠINDELKA
2

0
6
0
0
1
0
1
3
0
1
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Útoèníci:
Marek GRMELA
6
Karel NEJEDLÝ
0
František POSPÍŠIL 11
Radek SEDLÁK
0

1
0
0
0

0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM

Poznámka:
Za jménem následuje počet vstřelených branek
a obdržených žlutých a červených karet.
SK JESENEC
– hráèské statistiky:

„Za to jsem strašně moc rád. Držíme dobrý kolektiv a hrajeme už tak čtyři pět let, už
jsme si na sebe zvykli, to nám také hodně
pomáhá. Je to jen dobře. Doma to navíc
můžeme doplnit hráči z dorostu i ‚béčka‘,“
připomněl rovněž třetí nejlepší domácí
bilanci.
V týmu nováčka I.B třídy Olomouckého
KFS je tak plně spokojen a o žádné změně
neuvažuje. Minimálně po nějakou dobu
tak bude platit, že jediným cizím působištěm Františka Pospíšila bylo půldruhého roku trvající hostování v Boskovicích
hrajících tehdy krajský přebor dorostu.
„Myslím si, že mi to dalo hodně a hodně
jsem se tam toho naučil, z čehož teď těžím.
Doufám, že tady na jaře budeme pokračovat v dosavadních výkonech a porveme se
o nejvyšší příčky,“ přeje si dvaadvacetiletý
kanonýr.

Známý fotbalový nadšenec začal jako trenér a končil s kopačkami na nohách
„První jsme hráli v Protivanově. Po hrubé chybě
našeho gólmana jsme je pustili do vedení a bylo
znát, že kdo dá první gól, ten vyhraje. Sice jsme
ještě vyrovnali, ale po další hrubé chybě jsme
dostali druhý gól a v závěru na jedna ku třem.
Druhé utkání jsme hráli doma s Velkým Týncem a vyhráli, což pro nás bylo velice pozitivní.
Pak jsme jeli s určitými obavami do Haňovic,
kde jsme za třináct minut nastřelili dvě tyče, ale
soupeř do poločasu třemi góly rozhodl zápas
a prohráli jsme nula tři. Dále jsme hráli se silnými Doloplazy, kde se nám podařilo uspět, a díky
střelecké produktivitě jsme vyhráli čtyři dva.“
Tím ale úspěšné období vlastně
skončilo...
„Čekal nás tehdy poslední Slavonín posílený
o hráče, kteří za něj předtím nehráli. Nevím,
kde se tam objevili, ale zaslouženě jsme prohráli
0:4. Pak jsem mužstvo vedl k domácímu utkání
s Pasekou, v němž jsme byli jasně lepší. Hosté ale
byli produktivnější a gólem v devadesáté minutě na 3:2 si odvezli všechny tři body. V Šumvaldu to po dvou hrubých chybách nevyspalého
Pepy Bílého rychle bylo 0:2 a posledním mým
zápasem byl ten domácí s Lutínem, v němž se
nám nepodařilo vyhrát, a remizovali jsme 2:2.
Následně už jsem tým nevedl a zúčastňoval
jsem se jako hráč, někam jsem však ani nejel.“
Našel byste i další příčiny, proč to
v podzimní části nešlo?
„Ve spoustě utkání jsme byli lepší, nenašla se
tam ale žádná osobnost, která by to utkání dokázala rozhodnout. Napadá mě třeba domácí
utkání s Pasekou, i hosté říkali, že to pro ně byl
velice šťastný zápas a zasloužili jsme si minimálně bod. Ve Velkém Týnci byl Hvozd jasně
lepší, ale skončilo to remízou 1:1. Je to o gólech,
jdeme nicméně dál makat, trénovat a budeme

Brankaøi:
Radek VYBÍHAL
0
Václav ŽÁČEK
0

Trenér: Josef POSPÍŠIL

KAREL PROCHÁZKA: „BUDEME SE SNAŽIT ZACHRÁNIT“
Při své premiérové sezoně patřil Hvozd k osvěžením I.B třídy
Olomouckého KFS a ofenzivním
pojetím hry byl zárukou spousty
nastřílených branek, díky čemuž
se dlouho držel v lepším středu tabulky. Aktuální ročník ale
mužstvu ze severu Konicka moc
nevyšel a dokráčelo to tak daleko, že se Karel Procházka vzdal
pozice hlavního trenéra mužstva. Dění ve hvozdeckém „áčku“ ale neopustil, je nápomocen
současnému kouči a v závěru
podzimu dokonce musel i ve třiačtyřiceti letech nazout kopačky
a pomáhat přímo na hřišti.

TJ SOKOL PROTIVANOV
– hráèské statistiky:

se snažit zachránit. Neděláme z toho žádnou
tragédii a budeme se snažit mít lepší výsledky,
proto jsme již zahájili přípravu a připravujeme
se na další část sezony. Minulý pátek jsme měli
první trénink a bylo nás tam šestnáct hráčů.“
Jaká by tedy mohla být jarní část?
„Netuším, jak se to bude vyvíjet, my
se soustředíme hlavně na sebe a naše zápasy.
Ostatní mančafty nesledujeme. Už víme, jak
se soutěž hraje, nemáme problémy s adaptací.
Kromě zápasu ve Slavoníně, který byl katastrofální, a prvního poločasu v Haňovicích jsme
s nikým nepropadli a mohli jsme všude něco
uhrát. I v Nových Sadech jsme nebyli horší,
smolné to bylo ve Velké Bystřici.“
Přejete si kromě záchrany i něco jiného?
„Hlavně ať jsme zdraví a netrápí nás fotbalová
asociace. Měla by nám dělat servis a ne vymýšlet další složitosti. Už tak to leží na dvou funkcionářích a teď ještě budeme muset vytvořit pozici
administrátora. Je to velice trapná záležitost na
poměry v České republice. Třeba Bouzov uvažuje o tom, že oddíl odhlásí a vůbec nebude hrát
fotbal. To stejné Olešnice, Luká. Jde o mančafty, které podobná nařízenís položí na lopatky
a chtějí ukončit činnost. Doufám, že to nebylo
záměrem fotbalové asociace.“

Brankaøi:
Tomáš KÝR
0
Karel LAŠTŮVKA
0
Jaroslav NEUMANN
0

0
0
0

0
0
0

Obránci:
Bronislav BURIAN
3
Zdeněk HORÁK
0
Jan ZAJÍČEK
1
Jaroslav ŽOUŽELKA
0

5
5
4
1

0
0
0
0

Záložníci:
Luboš BURGET
2
David ČÍŽEK
3
Vladimír ČÍŽEK
0
Josef GREPL
0
Tomáš KOŘENOVSKÝ 0
Martin LAŠTŮVKA
0
Ladislav TICHÝ
0
Jaromír TOVÁREK
1
Tomáš ULLMANN
0

3
3
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Útoèníci:
Jiří TICHÝ
10
Petr TICHÝ ml.
6
Zdeněk TICHÝ
0

1
4
3

0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Petr TICHÝ starší
Asistent: Vladimír ČÍŽEK
Vedoucí mužstva: Stanislav „Berkovec“ POLCR
FC HVOZD
– hráèské statistiky:

Brankaøi:
0

0

0

Obránci:
František BÍLÝ
0
Josef BÍLÝ
1
Michal PÍREK
0
Zbyněk POLES
2
Ondřej PROCHÁZKA 1
Ondřej VYROUBAL
0

2
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Vojtěch BÍLÝ
3
Petr COUFAL
1
Martin MUZIKANT
0
Pavel MUZIKANT
3
Luboš POLES
0
Karel PROCHÁZKA
0
Josef SZEKULICS
0
Jiří VÁNSKÝ
5
Petr VYDRŽEL
1
Vladimír ŽOUŽELKA 0

4
0
0
4
1
0
1
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Útoèníci:
Pavel BEŇA
0
Filip COUFAL
2
David GRULICH
0
Petr GRULICH
0
Adam VRBA
3

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

Vít KOUTNÝ

REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: 1.–9. kolo Karel PROCHÁZKA
10.–15. kolo Rudolf ŠVEHLA

Domácí
návštìvnost:
890 – Šumvald, 855 – Haňovice, 818 –
Slavonín, 791 – Velký Týnec, 780 – Doloplazy, 718 – Paseka, 706 – Velká Bystřice,
660 – Zvole, 565 – Hvozd, 550 – Protivanov, 500 – Lutín, 489 – Babice, 475 –
Nové Sady „B“, 392 – Jesenec.
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FOTBALISTA PAVEL DREKSA: „RODINA JE MOJE PRIORITA“
Rodák z Hrubčic věří, že se ve druholigovém Znojmě prosadí do základu

ZNOJMO, PROSTĚJOV
OSTĚJOV
mouc vyhrál
Se Sigmou Olomouc
uperpohár,
Pohár FAČRu i Superpohár,
díky angažmá v tomto
ovém klutehdy prvoligovém
vel Dreksa
bu se stal Pavel
dežnických
i součástí mládežnických
ch výběrů
reprezentačních
evatenácti,
do osmnácti, devatenácti,
dvaceti let.
dvaceti i jednadvaceti
cí soutěži
V nejvyšší domácí
ně devaodehrál přibližně
desát utkání a Sigmě
aké po
zůstal věrný také
hé ligy.
sestupu do druhé
o roku
V létě loňského
zl mese ovšem nevlezl
zi vyvolené kouče
ož odKalvody a jelikož
stovat
mítl odejít hostovat
ska do
na jih Slovenska
dy, klub
Dunajské Stredy,
yřazením
jej potrestal vyřazením
z kádru, takže od té doby mohl pouzee trénovat
očkal se až
s „béčkem“. Dočkal
etopočtu,
na přelomu letopočtu,
kdy zamířil na hostování
oligového
do taktéž druholigového
u Moravy je
Znojma. Na jihu
ch nadšen
po prvních dnech
z prostředí a těší se na
má.
úspěšné angažmá.
●● Jak se vaše angažmá
má na jihu Moravy zrodilo?
c, ale já jsem vá„Naskytlo se toho víc,
mouci a nakonec
zaný smlouvou v Olomouci
ůlročním hostojsme se dohodli na půlročním
vání ve Znojmě. Mám to kousek domů
ího vytížení než
a větší možnost herního
v Sigmě, takže to beru jako novou šanem nemohl hrát.
ci po půl roce, kdy jsem
tbalem a pokud
Chci se opět bavit fotbalem
tupovat.“
možno pravidelně nastupovat.“
●● Byly ve hře i jiné možnosti?
eméně stále mu„Ano, ale to bych víceméně
sel čekat, jak se situacee vyvine. A já po
avně chtěl hned
půlroční přestávce hlavně
kde s mančaftem
od počátku ledna někde
začít zimní přípravu a nebýt třeba ješejistotě, co bude.
tě v půlce měsíce v nejistotě,
sem se snažil co
To byl důvod, proč jsem
nejrychleji domluvit. A jsem zde zatím
ebou dva týdny
spokojen. Mám za sebou
a vše funguje klasicky.““
odou, že nejste
●● Bylo pro vás výhodou,
ve Znojmě jediným hráčem z Olomouce?
„Je to výhoda spíše v tom, že jsem se
mohl kluků zeptat, jak to funguje,
a nešel jsem úplně do neznámého prostředí.“

teprve příprava
příp
a do prvního utkání
jsme šli z jiné
ji zátěže. Nicméně je to
příjemné povzbuzení
p
do zbytku přípravy, která bude ještě dlouhá, nějakých sedm osm
o týdnů.“
●● S jakou pozicí v mužstvu počítáte?
„Věřím si nna to, že budu moci hrát
v základní sestavě
s
a opět mě tato zkušenost posu
posune někam dál. Jsem oprav-

ňuje rodinu než kariéru.. Ale každý
chce nějak pojmout svůj život. Rodina
je moje priorita a hrála velkou roli při
mém rozhodování, co a jak dál.“
●● Předpokládáte, že Olomouc
zvládne roli favorita a vrátí se do
první ligy?
„Myslím si, že ano. 'Sigmákem' jsem
hodně dlouho a nepřeju klubu nic
špatného, postup je podle mě už skoro

a vedení trochu trpěliví, tak to přinese
výsledky.“
●● Stály právě i tyto porážky za vaším vyřazením z kádru?
„Bylo mi řečeno, že to není z výkonnostních důvodů ani proto, že bych
dělal bordel v kabině, ale proto, že
se naskytla možnost udělat Honzu
Rajnocha a mě poslat na hostování
do Dunajské Stredy, tak by se udělala

„Mohli jsme se normálně
v létě rozejít a neprodlužovat
smlouvu, pak by bylo vše ok.
Konci v Sigmě jsem nerozuměl!“
du překvapený
pře
tím, jak to tu funguje. Je to sice menší klub, ale
máme zde špičkové podmínky
jako ttřeba v Olomouci. Z toho
jsem byl docela překvapený.
A co se týče kádru, tak někteří
fotba
fotbalisté
v týmu jsou na druhou ligu hodně nadprůměrní,
základ
základní osa má velkou kvalitu.“
●● Ne
Nebojíte se nevydařeného
jara, když
kd Znojmo prožilo špatný podzi
podzim?
„Abych se přiznal, tak dosavadní
výsledky ani
an umístění v tabulce jsem
vůbec neřeš
neřešil, podstatné pro mě bylo,
že o mě mají
maj zájem. To bylo to hlavní.“
●● Takže očekáváte
o
vylepšení pozice v tabulce?
tabulce
„Pokud bude
bu mančaft šlapat dobře
a vyhnou se nám zranění, dalo by se
posunout výš.
v Neříkám, že do boje
o postup, tam
t
už je ztráta přece jen
velká a man
mančafty nahoře si budou své
postavení hl
hlídat. Ale do lepšího středu
tabulky byc
bychom se určitě posunout
chtěli.“
●● Nelituj
Nelitujete nyní toho, že jste se
v létě rozhodl
rozh
v olomoucké Sigmě
zůstat?
„Nejhorší na
n všech fotbalových rozhodnutích jje to, že až zpětně zjistíte,
co přinesly...
přinesly. (lehký úsměv) Byl jsem
strašně mo
moc rád, jak jsem se tehdy
rozhodl. Mohl
Mo jsem být u porodu, užil
jsem si mal
malého a teď se mi naskytla
i možnost jíjít do Znojma. Ničeho jsem
nelitoval. Třeba
T
když jsem šel na půl
roku do Baníku,
Ban
tak jsem si zhodnotil,
že to nebyl
nebylo dobré, ale tady ničeho
nelituji.“
●● Jste če
čerstvým tatínkem. Jak si
vůbec užívá
užíváte role otce?
„Je to pro mě
m úplně něco jiného, než
bývalo. (úsm
(úsměv) Život se mi trochu
otočil a už si
s i jinak cením jakéhokoliv
angažmá. K
Každý si musí sám sesumírovat, jestli je pro něj důležitější kariéra,
nebo rodina,
rodina u mě se ty priority trochu
změnily. Mám
M radost z každého okamžiku a užívám
užív si, jak kluk roste.“
●● Hrála tedy i rodina výraznou
roli, že jste
jst se rozhodl právě pro
Znojmo?
„Ano. Pan Minář
M
mi vyčítal, že jsem
jediný případ,
přípa který raději upřednost-

Koláž Večerníku

jistý. Očekávám, že čtyři pět kol před
koncem nebude pochyb o tom, že postupuje zpět do první ligy. Jarní část si
kluci užijí a dobře se připraví na první
ligu, protože v té druhé nemají výkonnostně co dělat!“

●● Začátek druhé ligy avšak „Modré
lavině“ nevyšel. Kde nastaly chyby?
„Já jsem zažil první tři kola, pak už
jsem v mužstvu nebyl. První dějství
na Žižkově bylo takové oťukávání
a sžívání se s druhou ligou. Bylo to
vyrovnané utkání a bohužel jsme ho
prohráli. Druhý duel jsme vyhráli 3:0
doma s Frýdkem-Místkem a ve třetím
jsme prohráli v Sokolově, kde jsme ze
tří střel dostali tři góly... Přece jen Sigma třicet let nehrála druhou ligu a je to
strašný rozdíl. Než se s tím všichni hráči srovnali, tak to chvilku trvalo. Pak
se ale ukázalo, že když budou trenéři

taková výměna. Jenže já jsem řekl, že
nikam nejdu, tak na tom to bylo založené. Řekli ok, ale nebudeš hrát.“
●● Předpokládal jste, že nebudete
moci hrát ani za 'béčko'?
„Já jsem myslel, že budu ´potrestaný´ třeba na pět kol a pak tu možnost dostanu.
Přece jen před sezonou se mnou prodloužili smlouvu, tak jsem čekal, že to má nějaký smysl a počítají se mnou alespoň výhledově. Když vám ale zakáží celý podzim
hrát, tak jsem musel hledat další angažmá
a bral jsem to tak, jak to je. Užíval jsem
si rodiny a někdy jsem se tomu spíše pousmál. Mohli jsme se normálně
v létě rozejít a neprodlužovat smlouvu,
bylo by vše ok. Abych přiznal, nerozuměl
jsem tomu...“
●● Udržoval jste se alespoň v kondici, abyste úplně nevypadl z tempa?
„Připravoval jsem každý den až do
předzápasového tréninku s 'béčkem',
pak jsem měl o víkendu volno. Dával
jsem si i něco navíc, začal jsem chodit
na thaibox a takové věci, snažil jsem se
prostě udržovat, jak to šlo.“
●● Budete nyní moci ze Znojma dojíždět každý den za rodinou?
„Bydlím v Olomouci a výchozí bod
máme tam. Zatím se dostanu domů
jednou, maximálně dvakrát za týden,
protože trénujeme dvoufázově. Spíše
tedy přespávám tady a odpočívám.
V sezoně se asi manželka s malým přesunou sem, je to sice jen hoďka dvacet,
ale na denní dojíždění to není, takže
spíše budeme takto pendlovat mezi
Olomoucí a Znojmem pospolu.“

vizitka

PAVEL DREKSA
✓ Narozen 17. září 1989 v Prostějově.
✓1.SK Prostějov (1996-2005), Sigma

Olomouc (20052010, 2012-2014), Ústí nad Labem (2011), Baník Ostrava
(2011), Znojmo (od 2015)
✓ Vítěz Českého poháru (2011/2012) a Českého superpoháru (2012), reprezentant do osmnácti, devatenácti, dvaceti a jednadvaceti let, 92 zápasů a 5 gólů v první
lize dospělých
✓ V roce 2013 vzal si volejbalistku SK UP Olomouc Hanu Maléřovou a loni na podzim se stal poprvé otcem
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NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU
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MOŽNÝ

z Baníku a Jana Pázlera, jenž proti mně
hrával za pražskou
Duklu.“
●● Máte za sebou
první přátelská
utkání, co vám napověděly?
„Jihlava byla těžkým soupeřem, ale
neroz
uhráli jsme nerozhodný
výslledek.
výsledek.
Povětšinou jsmee byli
by
lepší a působilii ssvěvěvě
žím dojmem, je to ale

150123020036

Jiří

●● Vaším novým spoluhráčem je mimo jiné
rodák z Pivína Libor
Žondra. Znáte se již
z dřívějška?
„Abych pravdu řekl,
tak poprvé jsme se
viděli před pěti šesti
roky, když byl v Olomouci na zkoušce.
A je to lepší pro začlenění v cizím prostředí, občas spolu jezdíme do Znojma. Z kádru jsem dále znal
ještě Kubu Andrejku

15012110011

v rámci exkluzivního
zivního
erníku
interview Večerníku
se ptal
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BOMBA! MEZI DVĚMA SOUSTŘEDĚNÍMI
SEHRAJE SPARTA PŘÍPRAVU S PROSTĚJOVEM!
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Tomáš Kaláb

Prvoligové týmy už mají zimní přípravu v plném proudu a dá
se říci, že se dostávají do její vrcholné fáze. Druhý tým prvoligové tabulky, pražská Sparta absolvovala turnaj na Kanárských
ostrovech a čtyři další domácí přípravné zápasy vesměs se slovenskými týmy. Tento týden ji čekají dva soupeři - ve středu
Jihlava a ve čtvrtek 1.SK Prostějov!
„O vzájemném přátelském utkání jsme
uvažovali už v létě, tam je ale poměrně
málo času a sladit termínové kalendáře
první ligy se třetí lze jen obtížně. Když
se ozval František Jura před zimní přípravou, dohodli jsme se,“ připomněl
cestu vedoucí k vzájemnému strahovskému duelu vedoucí mužstva Sparty
Miroslav Baranek.
Sparta sehrála první přípravný zápas den
po Třech králích, kdy porazila druholigovou Vlašim. Na následném turnaji v rámci

soustředění na Kanárských ostrovech utrpěla zatím jedinou porážku od Eindhovenu, naopak porazila skotský Celtic.
Minulý týden dvakrát remizovala s Žilinou a Trenčínem, s Trnavou vyhrála 2:1.
Den před přátelákem s „eskáčkem“ změří Sparta síly s dalším účastníkem první
ligy, Jihlavou. „Na oba zápasy využijeme
celý náš současný kádr s tím, že jednotlivé posty promícháme, určitě nebudeme
stavět něco jako ´áčko´ či ´béčko´,“ ujistil
Baranek. „Prostějov vnímáme jako tým

pohybující se výkonnostně na pomezí
druhé a třetí ligy, podle toho také k utkání
přistoupíme,“ nepředjímá jakékoliv podcenění vedoucí týmu Sparty.
Ligové souboje prostějovského fotbalu
se slavnými pražskými „S“ jsou notně
vousaté – pravidelně se hráči potkávali
v předválečných ročnících. Teoreticky
jsme se mohli potkat ještě v ročníku
1975/1976, kdy Sparta jedinkrát v historii sestoupila do 2. československé
ligy, Prostějov v ní ale tenkrát nehrál.
„Jestli jsme se někdy střetli třeba v nějakém přátelském utkání, se nám asi jen tak
dohledat nepodaří,“ pokrčil rameny trenér František Jura na dotaz, kdy naposled
došlo ke konfrontaci prostějovského fotbalu se Spartou. I to je důvod k tomu, aby
si tato generace prostějovských fotbalistů
čtvrteční zápas řádně vychutnala.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude jak
u tohoto atraktivního duelu, tak i celého soustředění „eskáčka“ v Praze.
Už příště se můžete těšit nejen na exkluzivní reportáže, ohlasy, ale i fotogalerie a videa!

DRUHOU POLOVINU TÝDNE STRÁVÍ
1.SK PROSTĚJOV NA STRAHOVĚ!
PROSTĚJOV První, kratší z obou
zimních soustředění, absolvují fotbalisté třetiligového „eskáčka“ v české
metropoli. S nimi odcestují do Prahy
také starší žáci do 15 let, kteří mají
rovněž naplánovány přípravné zápasy
s pražskými celky. Půjde tedy o významnou konfrontaci prostějovského
a pražského fotbalu, byť jen na úrovni
přátelských utkání.
Celá výprava odjíždí z Prostějova ve čtvrtek ráno přímo na zápasy. „Áčko“ se po
poledni střetne se Spartou, zatímco žáci
zamíří k měření sil s Motorletem. „Po
utkání nás Sparta pozvala na večeři přímo
na stadioně, což je jistě milá hostitelská
pozornost,“ odtajnil další program trenér
František Jura.
Prostějovští fotbalisté budou ubytováni na strahovských vysokoškolských
kolejích, na pátek má „áčko“ domluvené předběžně dva tréninky. „Dopoledne budeme trénovat ve stejném čase
se Spartou, buď na umělce, nebo v nafukovací hale, záležet bude na tom, co si vybere Sparta,“ pokračoval ve výčtu náplně
zájezdu Jura. „Odpoledne bychom měli
rovněž trénovat, ještě ale přesně nevíme,
kde to bude, protože v odpoledních hodinách budou kapacity využívat početné
týmy Sparty,“ nemá jasno kouč.
Zatímco v pátek budou hrát žáci s vrstevníky Sparty, v sobotu ráno odjedou oba
týmy na hřiště Meteoru, kde postupně

CO ČEKÁ FOTBALISTY
PROSTĚJOVA V PRAZE

7:30
14:00
16:00
16:30
poté

ÈTVRTEK
odjezd autobusu z Prostějova
přípravné utkání AC Sparta Praha
- 1.SK Prostějov, umělá tráva Strahov
tějov
přípravné utkání U15 Motorlet Praha – 1.SK Prostějov
večeře „A“ týmu v prostorách strahovského stadionu
ubytování na vysokoškolských kolejích

15:30
17:30

PÁTEK
snídaně
trénink, umělá tráva nebo nafukovací hala, Strahov
přípravné utkání U15 AC Sparta Praha
- 1.SK Prostějov, umělá tráva Strahov
trénink, místo zatím neurčeno
večeře

7:30
10:00
12:00
14:30

SOBOTA
snídaně
přípravné utkání U15 Meteor Praha - 1.SK Prostějov
přípravné utkání Meteor Praha - 1.SK Prostějov
odjezd do Prostějova

7:30
9:30
12:00

sehrají svá závěrečná utkání, po nichž
se vypraví na zpáteční cestu na Hanou.
„Pro oba naše týmy bude konfrontace se
Spartou velká zkušenost a určitá odměna
za poctivou práci. Jeden z večerů by navíc

mělo proběhnout posezení obou realizačních týmů, kde bude prostor na získání
poznatků ze zákulisí špičkového českého
klubu,“ uzavřel Jura náhled do pražského
programu.
(tok)

ŠLÁGR ZIMNÍ PŘÍPRAVY
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TRÉNINKOVÉ CENTRUM STRAHOV

DIVIZNÍ BLANSKO DEFENZIVU
1.SK PROSTĚJOV PŘÍLIŠ NEPROVĚŘILO
„Eskáčko“ spustilo po přestávce kanonádu
exkluzivní reportáž
pro Večerník
VYŠKOV První zápas zimní přípravy
přinesl na umělé trávě ve Vyškově střelecké hody, byť jej prostějovští kanonýři spustili až po změně stran. Střelecky
se konečně chytil Milan Machálek, který si připsal hattrick, obdobně se mohl
už počátkem zápasu blýsknout Koudelka. Soupeř ovšem příliš fotbalové
kvality nenabídl, takže výsledek nelze
přeceňovat.
K sobotnímu zápasu hodinu po poledni
nenastoupili čtyři hráči základní sestavy.
Kromě Zelenky, který je s veterány Sparty Praha na zájezdu v Německu, zůstala
mimo hru trojice marodů - Krejčíř bere
antibiotika, Kroupa si lehce pochroumal
kotník a gólman Bureš laboruje s prstem
na ruce. Do brány se tak po delší době podíval Kofroň.
Do utkání vlétli třetiligoví fotbalisté
s viditelnou chutí a divizní soupeř zděšeně pozoroval, kdože mu to tam běhá
po pravé straně. Koudelka byl opravdu
v první čtvrthodince pánem na hřišti a
hned v první minutě prověřil soupeřova
brankáře. Po následném rohu byl v dobré
pozici Šteigl, který si tentokrát střihl roli
podhrotového hráče. „Určitě mi tato pozice vyhovovala víc, vzhledem k mému
ofenzivnějšímu pojetí. Prakticky z každé
pozice se dá vstřelit branka, byť mi dnes
nebylo přáno,“ pochvaloval si Šteigl své
zařazení do útoku.
Koudelka se uplatnil v závěru první de-

Tomáš Kaláb
setiminutovky, kdy zužitkoval Fládrovo
vysunutí a zprava křížnou střelou otevřel
skóre. V další pětiminutovce šel ještě dvakrát prakticky sám na gólmana, míč ale
pokaždé skončil těsně mimo. „A to jsem
byl nedávno zvyklý na ještě menší branky,“ poznamenal lišácky „Koudy“ s odkazem na šampionát v malém fotbale. „Asi
jsem před odkrytou brankou zahrál příliš
ležérně, evidentně jsem si moc věřil,“ zalitoval neproměněných šancí.
Protože si lépe nevedl ani Machálek,
kterého vyzval na zteč ofsajdu uniknuvší
Koudelka, ani Fládr, ba ani Šteigl těsně
před pauzou, který vyslal slabou střelu
doprostřed branky, skončil poločas jen
hubeným výsledkem. To se ale mělo brzy
změnit.
Do druhé půle nahradil dorostenec Sečkář Petrželu a Rus si upamatoval na post

stopera, kde hrál naposled v dorostu.
Po pěti minutách si po rohu z kopačky
Pančocháře tečoval jeden z blanenských
obránců míč do vlastní sítě, a když po
dvou minutách zvýšil osamocený Langer střelou k tyči na třígólový rozdíl, bylo
prakticky po zápase. Po chvíli se trefil konečně Machálek, kterému naservíroval
zleva balón Sečkář. Sotva uplynula hodina
hry, dostal tentýž hráč uličku od Hirsche
a přes padajícího gólmana zvýšil už na
5:0. Technickou střelou zpoza šestnáctky se ještě blýskl Petržela a skóre pečetil
v samém závěru po krásné kombinační
akci Sečkáře s Petrželou Machálek. Ještě
předtím vytáhl perfektní zákrok střídající
brankář Konečný.
„Vyzkoušel jsem si dnes dva posty,
v první půli jsem hrál klasicky vlevo, po
přestávce ve středu hřiště, což mi asi vyhovuje víc,“ přiznal po utkání záložník
Tomáš Langer. „Vstřelil jsem gól, takže
mohu být myslím docela spokojen. Po
zimní pauze se cítím dobře, tak doufám,
že se to projeví také na hřišti,“ přeje si
mladý záložník.

POHLEDEM TRENÉRA
František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Výsledek je sice jednoznačný, ale nijak bych to nepřeceňoval.
Třicet minut se mi líbilo, půlhodinku jsme hráli v tempu, z jednoho doteku a předvedli jsme některé pěkné akce. Bohužel to asi
nejde uhrát celý zápas, tempo pak polevilo a ve druhém poločase
se objevily pasáže, s nimiž jsem nebyl spokojen, vymizel pohyb
a přibylo doteků s míčem. Utkání ale splnilo svůj účel, mladí
ukázali, že dokážou hrát dobře, udrží-li nasazení a tempo. Defenzivu soupeř příliš
neprověřil. Dobře, že ty góly padly, třeba Machálek jich mohl dát klidně osm, ale je
to první zápas, to ještě přijde.“

CHCETE večerník NADÁLE
Po přestávce prvního přípravného utkání spustili prostějovští fotbalisté brankostroj.

Foto: Tomáš Kaláb

KRALICE DOPLNILI KAMENOV S LEXOU
VYŠKOV, PROSTĚJOV První týden přípravy a také úvodní přátelské
utkání zdárně absolvovali fotbalisté Kralic na Hané. Nové trenérské
duo Václav Répal, Ivo Gottwald se
s hráči poprvé sešlo v pátek 16. ledna
a následně se všichni v hojném počtu setkali ještě na třech trénincích,
které následně v sobotu odpoledne
doplnilo střetnutí s Rousínovem na
vyškovské umělé trávě.
„Máme tu nějaké nové tváře, sestava nám
ale teprve vykrystalizuje. Začala hromadná bitva o posty, schází se nám osmnáct
kluků plus gólman. Zimní příprava je sice
nepopulární, po delší pauze jsou ale nažhaveni a mají veliký zájem,“ těší nového
hlavního kouče a současně předsedu kralické kopané Václava Répala.
Kromě tréninků třikrát týdně čeká na kralické celkem osm přáteláků. Ten první už
zvládli, když s účastníkem jihomoravského krajského přeboru těsně padli.

„S herní stránkou panuje spokojenost,
protože jsme je přehrávali. Nepozorností
a laxností jsme ale soupeři darovali dvě
branky, zatímco my jsme trefili dvě tyčky.
Začali jsme hrát novým systémem na jednoho stopera a dva odskočené předstopery a takto by to mohlo být,“ analyzoval.
Role stopera se ujal Jan Dočkal, jenž se
nakonec do Tovačova nevrací a zůstává
v Kralicích, před ním se pohybovali
Martin Neoral s Jakubem Répalem. „Na
podzim jsme dostávali hodně gólů z míčů
za obranu, tímto stylem se to eliminuje,“
vysvětlil Gottwald.

Do přípravy se mu hlásili také navrátilci
z Lipové Matěj Vybíhal se Zdeňkem Petrželou a trio Jakub Jamrich, Alois Lexa,
Jiří Kamenov, které strávilo podzimní část
v Mostkovicích.
„Kamenov sice ještě potřebuje získat
zkušenosti, je ale rychlý a jeví se dobře.
Lexa má před sebou ještě hodně práce
a ostatní tři na zápase nebyli. Chyběl nám i
Libor Martinka, jenž to zkouší v divizních
Kozlovicích. Absolvoval tam teď přátelák
a během příštích dnů se spojíme a uvidíme, co dál. Zatím je to padesát na padesát,“ podělil se Répal o novinky.
(jim)

Přehled přátelských utkání Kralic:
Úterý 3. února
Sobota 7. února
Sobota 14. února
Sobota 21. února
Sobota 28. února
Sobota 7. března
Sobota 14. března

1.SK Prostějov U19 – FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice
FK Mohelnice „B“ – FC Kralice na Hané
Konice – FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice
1.HFK Olomouc „B“ – FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Mostkovice

UT Prostějov
UT Prostějov
UT Mohelnice
UT Konice
UT Prostějov
UT Holice
přírodní tráva v Kralicích

ZA PATNÁCT KORUN?

vraťte se na
stranu 28

URČICE I S HLOCHEM A TRAJEREM ZVÍTĚZILY

URČICE, PROSTĚJOV Uprostřed
uplynulého týdne sehráli fotbalisté Určic první letošní přátelák. Stalo se tak
po absolvování tří tréninků a nový kouč
Petr Gottwald si při střetnutí se starším
dorostem Sigmy Olomouc mohl dělat
hodně poznámek. Spokojen byl především s úvodními pětačtyřiceti minutami a těší se, že pozitivní dojmy a odpovědnost budou pokračovat i nadále.
„Nebral jsem to po výsledkové stránce.
Mapoval jsem si individuální výkony hráčů, jak se budou jevit po stránce taktiky,
nasazení, disciplíny a bojovnosti. Vše bylo
příkladné. Sledoval jsem i přechodovou
fázi do obrany a do útoku, tady to občas
vázlo, ale z devadesáti procent jsem byl spokojen. A skončilo to i dobrým výsledkem,“
konstatoval nadšený trenér. Do vedení
poslal jeho hráče na olomoucké umělé

trávě hned v první čtvrthodině z trestného
kopu pálící Tomáš Los, po pauze zvýraznil
náskok Lubomír Machynek. Domácí sice
zásluhou Ambrozka taktéž ze standardní
situace snížili, víc už ale nezvládli. Po rohovém kopu Svozila si navíc dali vlastní gól a
bylo rozhodnuto.
„V první půli jsme hráli taktičtěji a do ničeho jsme je nepouštěli. Byli jsme lepší
a kluci vše splnili. Po přestávce jsme to
trochu prostřídali a změnili jsme i posty,
přečíslovali nás. Ale vypořádali jsme se
s tím a chodili jsme do protiútoků,“ popisoval Gottwald.
Kvůli škole mu chyběl Bokůvka s Pitákem,
práce vyřadila Števulu, nemoc Pavla, vykloubené rameno Haluzu a Zbožínek po
operaci kolena teprve rehabilituje. I proto
měl nový šéf určické lavičky včetně dvou
posil jen čtrnáct hráčů.

„Domluvili jsme se na hostování Marka
Hlocha, je to adekvátní náhrada za 'Zbožu', kdyby on nemohl. Byl asi týden a půl
v ligovém dorostu Opavy, odehrál tam
i dva zápasy, přišel velice dobře připraven.
S Ivošem jsme domluveni, že se zapojí
a uvidí, jak moc ho to bude limitovat,“ nastínil Gottwald.
A staronovou tváří v dresu Určic byl i kanonýr Michal Trajer. „Rozhoduje se, jestli
ještě zůstane v Rakousku, nebo se vrátí.
Jasno bude 31. ledna, kdy tam končí přestupové termíny. Dal jsem mu příležitost
a velice se mi líbil. Je rychlý, silný jeden na
jednoho, klasický hrotový hráč,“ chválil
Petr Gottwald.
V tomto týdnu sehraje „A“-tým Sokola
Určice další přátelské utkání, v sobotu od
tří odpoledne se na vyškovské umělé trávě
utká s Rousínovem.
(jim)
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basketbal, volejbal

Prostějovskké Ariete mělo v uplynulém týdnu mírně volnější program

Basketbalisty poslalo vítězství do trháku v tabulce ORLI VYZVOU OPAVU

V ZÁPASE O POHÁROVÉ FINAL FOUR

původní zpravodajství pro Večerník

PROSTĚJOV Jediné vítězství dělí
basketbalisty Prostějova od postupu
do finálového turnaje Českého poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí ve čtvrtek
29. ledna proti Opavě a utkání se odehraje v hale Sportcentra DDM. Začíná se v 18 hodin.
„Uvědomujeme si, že nás čeká hodně náročné utkání, ve kterém chceme uspět.
Nechceme přijít o šanci celý Český pohár třeba vyhrát. Při absenci Nymburka
je to přece jen snazší. Pro úspěch uděláme maximum,“ říká trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Také Opava touží po úspěchu a nepřijede v žádné poraženecké náladě. Los sice
rozhodl, že výhodu domácího prostředí
budou mít Hanáci, v pohárové soutěži,
kdy postupujícího určí jediné utkání, je
však možné cokoli. „Pohár je jiná soutěž
než liga. Rozhodně se pokusíme zví-

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Těžce vydřený
úspěch nad Ostravou se promítl do tabulky Kooperativa
NBL. Druhý Děčín sice uhájil
před Prostějovem náskok tří
výher, čtvrté Pardubice ale nečekaně klopýtly v Kolíně a připsaly si desátou porážku v sezoně. Tým Ariete už má proti
Východočechům k dobru dvě
vítězství.
„Už proto jsme chtěli zápas s Ostravou
vyhrát. Věděli jsme, že pokud se to podaří,
hodně si tím pomůžeme. Opravdu jsem
hodně rád, že se to podařilo. V základní
části nás ještě čeká hodně zápasů, přesto
je příjemné, že do dalších kol půjdeme
s náskokem na čtvrté místo,“ uvažuje trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Základní část sice pokračuje až do konce března, už teď se ale bojuje o pořadí
před začátkem vyřazovací části soutěže.
Orli se netají přáním skončit do třetího místa a jít do rozhodující fáze soutěžního ročníku z co nejlepší pozice.
„Stát se ještě může cokoli, náskok Děčína je

ale docela velký. Budeme se snažit s tím něco
udělat, přesto je možné, že ztrátu už nedotáhneme. Momentální třetí místo však budeme
chtít uhájit. Je výhodné, protože při případném postupu do semifinále nepůjdeme na
Nymburk a díky tomu bychom měli i větší
šanci zahrát si po roce opět o titul,“ potvrzuje

ambice Orlů předseda klubu Ivan Pospíšil.
Pardubice byly před sezonou pasovány do
role ligového finalisty, v posledních pěti
zápasech se ale pouze v jednom případě radovaly z vítězství. „V posledních týdnech se
nám opravdu nedaří. Třeba v Kolíně se nám
sice dařilo v obraně, ale v útoku to zase bylo

špatné,“ přiznal problémy pardubický kouč
Dušan Bohunický.
Výsledky Pardubic v Prostějově příliš nesledují. „Občas se sice podíváme na výsledku
a tabulku, ale staráme se spíše sami o sebe
a naše výkony,“ uvedl prostějovský kapitán
Radek Nečas.

tězit. Bude záležet na průběhu zápasu.
Osobně ale očekávám, že to bude hodně vyrovnané. A pochopitelně věřím, že
do semifinále postoupíme,“ věří svým
svěřencům kormidelník Opavy a bývalý
rozehrávač Prostějova Petr Czudek.
Pohárový sen sní celá prostějovská kabina. Všichni si uvědomují, že mají příležitost dosáhnout na vítězný pohár a to se
v českých soutěžích v posledních letech
nestává. „Všichni si uvědomují, že vyhrát
pohár je opravdu těžké, ale stejně je to
náš cíl. Chceme se probít až do finále a
také v něm uspět,“ přeje si prostějovský
pivot David Šteffel.
V dalších zápasech proti sobě nastoupí
Jindřichův Hradec a Pardubice, poslední
dvojici tvoří Děčín a Kolín. Finálový turnaj se hraje v Brně 20. a 21. února. Jeho
posledním účastníkem bude s největší
pravděpodobností pořádající klub. (lv)
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www NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

TROJKY NOVÁKA A PETERKY SLOŽILY NOVOU HUŤ Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Prostějov
BK PV 78
NH O 69

PROSTĚJOV Hodně zklamaní odjížděli
basketbalisté Ostravy z Prostějova. Domácímu Ariete v ligovém utkání scházeli
zranění Tomáš Mrviš a Jan Tomanec,
přesto Hanáci po výsledku 78:69 dosáhli
na jubilejní dvanácté vítězství v rozehraném ročníku Kooperativa NBL.
První minuty patřily hostům. Nová huť na
začátku 5. minuty vedla 11:8, pak ale trojkou
srovnal Slezák, který dal během úvodních
šesti minut deset bodů. Soupeři se pak až
do konce čtvrtiny přetahovali o těsné vedení. Úspěšnější byli domácí basketbalisté. Po
deseti minutách vedli 20:19.
Hned po začátku druhé části otočil skóre
Beamont. Ve 14. minutě Orli ztráceli šest
bodů (26:32) a další nápor Ostravy přerušil
oddechový čas. Pauza Orlům pomohla. Postupně svoji ztrátu vymazali a smeč Talleyho

je opět dostala do vedení. V polovině zápasu
Prostějov držel minimální náskok 40:39.
Po vyrovnaném začátku druhé půle se Orli
dokázali prosadit. Série deseti bodů s trojkami Marka a Talleyho přinesly zajímavý
náskok. Následovalo ale hluchých pět minut
a Ostrava rázem vedla po třiceti minutách
53:52.
K vítězství to přesto Nové huti nepomohlo.
V poslední desetiminutovce se trefili i hráči
ze střídačky. Důležité body z dlouhé vzdálenosti zaznamenal Novák a Peterka a ve 39.
minutě dělil oba soupeře poprvé v průběhu
zápasu dvouciferný rozdíl. Ostrava byla na
kolenou, i když přicestovala v kompletní
sestavě.

co zaznìlo na tiskovce...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Dva hráči byli zranění, další dva šli
do zápasu rovnou z postele, a proto
jsme měli z utkání obavy. Nemohli jsme hrát v obraně agresivně, jak

bych si představoval, ale dokázali
jsme se vyrovnat i s úbytkem sil a to
bylo důležité. Navíc nám ve druhé
půli spadly do koše i některé důležité
střely. Vítězství je hodně cenné, protože Ostrava hrála dobře. Navíc nám
pojistilo třetí místo v tabulce a to se
taky počítá.“

„KONEČNĚ JSME SI ZAHRÁLI
PĚT NA PĚT,“ POUSMÁL SE NEČAS

PROSTĚJOVNapalubovcevutkáníprotiOstravěstrávilRadekNečas
přes šestatřicet minut. Své vytížení využil dokonale. Jedenáct bodů
podpořil deseti doskoky a zaznamenal své další double - double.
Marek STUCHLÝ
- asistent trenéra NH Ostrava:
Navíc přidal i čtyři asistence.„Bylo toho docela dost. Ostrava nebyla
„Jsme hrozně zklamaní. Tým byl snadný soupeř,“ ulevil si po utkání prostějovský kapitán.
kompletní a přijel si pro vítězství.
Sami jsme se o něj připravili. Před
zápasem jsme upozorňovali hráče, že
pokud nás může někdo porazit, je to
Pavel Slezák. A my jsme ho nechali
rozehrát a dostali jej do pohody. Nepomohly nám ani inkasované trojky od střídajících hráčů Prostějova.
Ty nás poslaly do kolen definitivně.
Chvílemi to navíc vypadalo, že hlavně
pod prostějovským košem jsme měli
zbytečný respekt.“

• Dva hráči byli zranění, další nemocní.
Těšili jste se při takovém zdravotním stavu
v kabině na utkání?
„Ale těšili. Na tréninku je nás v poslední době
hodně málo. Někdy šest, jindy sedm. Takže
jsme byli rádi, že si můžeme konečně zahrát
pět na pět.“
• I v těžké situaci jste utkání zvládli...
„Odehráli to jiní. Dostali více minut a zvládli
to. Zranění a nemoci během sezony přijdou.
Méně vytížení hráči musí být připravení za-

dá do něj všechny své síly. Los k nám byl ale
příznivý protože, hrajeme doma. A v poháru
platí to samé, co v lize. Na vlastní palubovce
prostě musíme vyhrávat. Snad to bude platit
i v tomhle utkání.“

skočit.“
• Potřebovali byste nějakou pauzu, aby se
marodi dali dohromady?
„Určitě by nám menší přestávka prospěla.
Kluci by se mohli vyležet, doléčit šrámy a
zranění. Bohužel máme smůlu. Musíme to
nějak zvládnout. Někdy se to tak prostě sejde
a z týmu zdravých moc hráčů nenajdete.“
• Místo přestávky vás čeká pohárové čtvrtfinále. Jaké bude utkání proti Opavě?
„Určitě těžké. Hraje se na jeden zápas. Opava

Julie Kovářová: „Dvě vítězství v tak extrémně silné
skupině Ligy mistryň, to je malý sportovní zázrak!“
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
OLOMOUC I poslední duel extraligové základní fáze dovedly
„Agelky“kjasnémuvítězstvíbeze ztráty setu, byť tentokrát se
v Olomouci nevyhnuly dílčím
problémům. Za daných okolností (třetí zápas v pěti dnech
plus cesta do Štětína a zpět)
se však určitým trablům vůbec
nešlo divit. Podstatné je, že běžné ligové mače prostějovské
volejbalistky bezpečně zvládají a v evropské Champions
League díky vynikající formě
celého týmu excelují. Jednou
z velkých tahounek VK přitom
na liberu je Julie Kovářová, která Večerníku v sobotním večeru
přímo v hanácké metropoli odpověděla na několik otázek.
●● Zdálo se, že na vás únava přece jen
dolehla. Souhlasíte?
„Možná jo, ale tady v Olomouci je spíš
hrozně těžké hrát na jedné straně zdejší
haly, kde není proti splývající stěně skoro
nic vidět. Navíc jsme znovu hrály s jinými
balóny, za posledních pár dnů už se třetí

různou značkou. Tím pádem se nasčítalo
dost ztěžujících věcí, což se na našem výkonu hlavně v prvním setu projevilo. Ale
vyhrály jsme nakonec tři nula, takže nedošlo k ničemu hroznému.“
●● A cítila jste třeba vy sama na sobě
vyčerpání z náročného programu?
„Během samotného utkání ne, tam ze mě
vždycky všechno spadne a jedu naplno.
Člověk se rozhýbá, rozehraje a nic dalšího
moc nevnímá. Spíš po zápase to na mě
pokaždé dolehne, a když přijdu domů,
unavená jsem docela hodně. Nejhorší
to pro nás s holkama bylo asi po bitvě
v Polsku, odkud jsme pak jely zpátky autobusem přes noc a myslely jsme, že tam
všechny společně umřeme a vůbec nedorazíme do Prostějova. (smích) Naštěstí to
dobře dopadlo.“
●● Zkomplikoval vám olomoucký
mač i dobrý výkon soupeřek?
„Rozhodně ano, domácí družstvo dneska
hrálo fakt moc dobře. Olomoucký holky
do toho maximálně šly, místy jim riskantní hra dost vycházela a tím jsme to my
měly těžší. Především ten první set byl
hodně dramatický, dlouho na vážkách.“
●● Bylo otočení vstupní sady ze sedmi
setbolů UP zlomové pro celé střetnutí?
„Určitě bylo lepší, že jsme ten úvodní set
neprohrály, ale nemyslím si, že by jeho
případná ztráta pro nás znamenala nějakou neřešitelnou situaci. I když soupeř
hrál opravdu dobře, tak my jsme podle
mého názoru na takové volejbalové úrovni, že bychom vývoj zápasu stejně obrátily. Takhle jsme zvládly už tu vtipnou
koncovku první sady včetně odvrácení
strašně moc setbolů domácích, zatímco
samy jsme využily hned druhý. A tím jsme
si další průběh utkání usnadnily.“
●● Pokud se vrátím k duelu na hřišti
Chemiku Police, dokázala jste si vůbec
představit, že tam můžete zvítězit?

„I před tak těžkými zápasy proti velkým
favoritům si člověk aspoň trochu v koutku duše představuje senzační výhru, byť
pravděpodobnost je třeba jediné procento. Soupeř nemusí mít svůj den a nám to
naopak může extrémně vycházet, až se
všechno zlomí. No a přesně tohle se v Polsku stalo. Přitom první set dopadl 25:11,
někteří diváci v hale snad i začali usínat a
všichni čekali, kolik dostaneme. Možná
to není úplně marná taktika protivníka
nejdřív vlastním špatným výkonem uspat,
pak do toho pořádně šlápnout a tím jej

“

„To se k člověku donese,
ale ocenění hráčky kol
v Lize mistryň upřímně
nijak moc to neřeším...“

úplně překvapit. Nám to v úterý zafungovalo dokonale.“ (směje se)
●● Dosáhly jste skvělým výkonem ve
druhé, čtvrté a páté sadě pomyslného
stropu svých herních možností?
„Asi jo, v těchto setech jsme hrály skutečně vynikající volejbal. Podle mě je na
nás vidět, že tvoříme super tým schopný
perfektně hrát společně, že maximálně
bojujeme o úplně každý balón a dokážeme si navzájem hodně pomáhat. Naopak
ty hvězdné mančafty tvoří spíš výrazné individuality, kterým když se přestane dařit
a něco zkazí, začnou na sebe vzájemně házet kyselé ksichty, což nikoho zpátky nahoru nezvedne. My se i v hodně špatných
okamžicích dokážeme místo výčitek povzbudit a tím je pak mnohem snazší najít
ztracenou pohodu. Také samozřejmě hraje roli, když soupeř coby jasný favorit musí
a my v roli outsidera jen můžeme. Vždyc-

ky je jednodušší překvapit než splnit povinnost, v letošní Champions League se
nás žádný nepříjemný stres netýká.“
●● Navíc se mi zdá, že všechny členky
kádru teď předvádíte svá osobní maxima. Jde o ideální načasování formy?
„Dá se to tak říct. Viditelně jsme na tom
s holkama dobře jak individuálně, tak
hlavně v kolektivním pojetí. Konečně se
scházíme dobrou týmovou sehraností,
nejen na hřišti si skvěle rozumíme a většinou jedna o druhé dokonale víme, kde
která zrovna je. To je zejména v obraně
strašně znát, naše forma šla za poslední
týdny hodně nahoru.“
●● Víte o tom, že vás CEV vyhlásil
hráčkou kola v Champions League?
„To se k člověku samozřejmě donese, ale
nijak moc to neřeším. Je jasné, že každé
podobné ocenění potěší, jenže volejbal je
kolektivní sport a na prvním místě vždy
je úspěch celého družstva. A ocenění za
výhru nad Policemi by zasloužil celý náš
tým, protože výtečně jsme tam zahrály
úplně všechny.“
●● Dvě vítězství v tak nabité základní
skupině Ligy mistryň jsou asi výborným počinem, že?
„Že ve skupině s Kazaní, Rabitou a Chemikem dokážeme dvakrát vyhrát je něco
neskutečného. Už to jedno vítězství
nad Baku byl takový malý zázrak, no a
v Polsku jsme jej druhým výsledkovým
úspěchem ještě znásobily. Myslím, že s takovou bilancí proti tak extrémně silným
soupeřům nemohl absolutně nikdo počítat, jde o obrovský úspěch. A jestli postoupíme do čtvrtfinále CEV Cupu, bude to
naprosto fantastické.“
●● Dokonce máte ještě i teoretickou
šanci projít přímo do play off samotné
Champions League. Víte o tom?
„Pochopitelně to všechny víme. Stejně jako
fakt, že bychom pro tenhle postup musely

porazit Dynamo 3:0
nebo 3:1 a ještě mít
štěstí na přízeň některých dalších výsledků. Proto nad takovou možností radši
vůbec nepřemýšlíme
a soustředíme se jen
na samotný zápas proti
Kazani. I když je pravda, že v tom CEV
Cupu se už trochu vidíme.“
(ú
(úsměv)

●● Je reálné do
třetice zaskočit
klubového giganta a po Rabitě
s Chemikem zdolat i Dynamo?
„Naše předchozí zápasy v Lize mistryň
ukázaly, že možné
je úplně všechno... Na druhou
stranu Kazaň

je obhájce trofeje, má strašně silný tým,
Baku teď smetlo suverénně 3:0 a u
nás bude usilovat o posun na první
místo ve skupině. Tím pádem nás
čeká hrozně těžký boj, ve kterém
se znovu pokusíme o svůj co nejlepší výkon a uvidíme, na co to
tentokrát bude stačit. Snad přijde
hodně diváků a v posledním utkání základní části evropské
soutěže nám svým
povzbuzováním
pomůžou.“

Pondělí 26. ledna 2015
www.vecernikpv.cz
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V SOBOTU SE KONÁ JEŘÁBKŮV MEMORIÁL PROSTĚJOVSKÁ MARODKA SE NETENČÍ
PROSTĚJOV Za účasti pořádajícího TJ Sokol II Prostějov, Legaty
Hustopeče, Lesany Zubří a Tatranu
Litovel „B“ se v sobotu 31. ledna
uskuteční již šestapadesátý ročník
Jeřábkova memoriálu. Tradiční
házenkářský turnaj se po loňském
uspořádání v Kostelci na Hané vrací
zpět do Prostějova, dějištěm bude
tělocvična Reálného gymnázia ve
Studentské ulici.
„Bude se hrát systémem každý s každým na dvakrát pětadvacet minut, vše
zahájíme my utkáním s Litovlí 'B'. Nebude to pro nás první herní prověrka,
máme již za sebou turnaj v Litovli, kde
jsme zvítězili,“ informoval hlavní kouč
prostějovského „áčka“ Alois Jurík.
Při první herní prověrce tohoto roku
se Sokolu II podařilo zdolat Uničov
18:15, Litovel „B“ 21:14 a dorost Litovle 23:14. „Na poslední chvíli se

odhlásily Napajedla, tak jsme hráli jen
proti celkům z nižší soutěže a kvalita
byla trochu slabší. Všichni hráči ale dostali stejný prostor a posloužilo mi to k
hledání optimální sestavy,“ okomentoval první přípravný podnik.
Nyní očekává mnohem těžší prověrku, podle níž se bude dát trochu více
usuzovat. „Hustopeče jsou zkušeným
celkem ze špice jihomoravské skupiny druhé ligy. Dále jsme původně
měli v plánu 'béčko' Gumáren Zubří,
ale trápí je zranění, tak nakonec přijede Lesana Zubří ze severomoravské
druhé ligy. A čtvrtým celkem je Litovel 'B', kterou jsme na oplátku pozvali

k nám,“ představil Jurík soupeře. Ve
hře je ještě ve zbývajících týdnech
vložené utkání s Kostelcem na Hané,
zatím ale platí, že generálkou na jarní
část bude turnaj ve Velké Bystřici týden po Jeřábkovi. „Zúčastní se ho domácí tým i Bystřice pod Hostýnem,
platí tak, že jdeme od nejslabších celků postupně k nejsilnějším,“ poukázal
zkušený lodivod Sokola II.
V polovině února totiž už přijde na
řadu první jarní kolo druhé ligy. A v
něm se hráči Sokola II Prostějov představí na palubovce Telnice. Předposlednímu celku tabulky doma darovali
bod za remízu 29:29.
(jim)

Rozlosování Jeřábkova memoriálu:
9.00 - 9.55: Prostějov – Litovel „B“, 10.05 - 11.00: Hustopeče –
Lesana, 11.10 - 12.05: Prostějov – Hustopeče, 12.15 - 13.10: Lesana
– Litovel „B“, 13.20 - 14.15: Litovel „B“ – Hustopeče, 14.25 - 15.20:
Prostějov – Lesana.

PROSTĚJOV Pravděpodobně ani
v jarní části druhé ligy nebude moci
kouč prostějovských házenkářů Alois
Jurík počítat se všemi členy kádru. Na
podzim mu chybělo trio Bečička, Šestořád, Valach a zimní přípravy se neúčastní hned kvarteto hráčů. A k tomu
se navíc oproti létu nenechal Michal
Jurík přemluvit a hráčskou kariéru
ukončil.
„Šestořáda jsem po operaci ještě neviděl. A protože ještě nezačal trénovat, tak
to vypadá špatně. Bečičkova achillovka
se stále nelepší a také ještě nenastoupil.
Další nepříjemností je Jurečka, který půjde v březnu na zákrok s již operovaným
kolenem. Alespoň Valach už je zdravý a
v pondělí přijde na trénink,“ zastavil se u
jednotlivých jmen Alois Jurík.
Právě z očekávaného návratu Valacha má
velkou radost. „Je to ostrá spojka, levák s
výbornými parametry. Bude na něm ale

Během podzimní části se prostějovští házenkáři dočkali čtyř výher, radost chtějí prožít i na sobotním turnaji.
Foto: Jiří Možný
asi vidět obrovský deficit, celý podzim
nehrál, takže fyzička i svaly odešly,“ upozornil na komplikovanější comeback.
Další nečekanou nepříjemnosti pro něj
bylo vynucené zrušení plánovaného soustředění v Jeseníkách. „Pět kluků nedostalo
dovolenou, tak jsme se to pokusili nahradit

zvýšenými víkendovými dávkami v prostějovské hale. Mrzí mě to ale, protože takto
by trénovali třikrát denně a žili by z toho
celé jaro,“ smiřoval se s tím zklamaný Jurík.
Nyní již hráči Sokola II Prostějov přešli
z hrubé síly na rychlost a práci s míčem,
jarní půlsezona se totiž rychle blíží. (jim)

BOXERY PROSTĚJOVA ČEKÁ V SOBOTU DUBNICA
Táborského nahradí vracející se Ducár
PROSTĚJOV Jednu vynucenou
změnu v sestavě musel před přímým
soubojem o třetí místo v interligové
tabulce učinit trenér BC DTJ Prostějov Petr Novotný. Několikanásobný mistr republiky a Novotného
nástupce v roli domácího vládce
těžké váhy Daniel Táborský se totiž
rozhodl posunout o kategorii výš.
Pozici prostějovské jedničky si tak
pokusí vybojovat Vasil Ducár. Ten
se vrací z Prahy, kde obsazoval pozici v supertěžké váze nad jednadevadesát kilogramů.

NOVÝ VECERNÍK
ZA STAROU
CENU!
CHCETE MÍT
OBLÍBENÉ
NOVINY
NADÁLE ZA
15 KORUN?
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„Podával teď výborné výkony. Získal sebevědomí a stále na sobě pracuje. Nasbíral zkušenosti a věříme mu. Proti Tlkancovi to bude mít těžké, ale je odhodlaný

oba první utkání. Nejprve jsme si odpo- „Je to optimální, abychom měli kvalitní Platí totiž, že následně se Prostějov utká
činuli, pak jsme nabrali objem a teď fini- cyklus. Budeme mít zápasový rytmus a v sobotu 28. února doma s Big Boardem
a v nejlepší formě,“ nemá strach Novotný. šujeme se sparingy. Je to na dobré cestě,“ adekvátní přípravu. Jsem rád, že to není Praha, o čtyři týdny později jede do PolSlovenský soupeř oproti poslednímu zůstává Novotný optimistou. Sobotní nahuštěnější,“ ocenil kalendář do druhé ska, v sobotu 11. dubna přivítá Nitru a po
střetnutí s Prostějovem na jaře loňského střetnutí začíná o půl šesté večer a poté poloviny mezinárodní soutěže Petr No- volném losu zakončí interligu o posledním
květnovém víkendu v Dubnici.
(jim)
roku hodně obměnil sestavu a strůjce následuje zhruba co měsíc, to další kolo. votný.
domácí sestavy tak očekává napínavý souObchodní partneři BC DTJ Prostějov:
boj. „Mají čtyři mistry Slovenské republiky a bude se na co dívat. Občíhnul jsem si
je a nyní je otázkou, s čím a v jaké formě
přijedou. Jako domácí jsme ale favoritem,“
věří trenér DTJ ve dva body.
To prostějovská sestava je kromě Ducárova comebacku beze změny a hlavní
+
starostí tak bylo vyladit formu. „Letos
jsme ještě neboxovali, bude to pro nás
...ještě

AUSTRALIAN OPEN: DO DRUHÉHO TÝDNE PROŠEL POUZE BERDYCH, KTERÉHO ČEKÁ NADAL
MELBOURNE (Austrálie), PROSTĚJOV Pět tenistů Prostějova se představilo na úvodním grandslamu v australském Melbourne. Přes čtvrté kolo
se dostal pouze Tomáš Berdych, další
opustili turnaj během prvního týdne.

Rychlý konec Šafářové a Veselého
Zklamaní opouštěli dvorec hned po prvním zápase Lucie Šafářová a Jiří Veselý,
kteří na své soupeře nestačili. Vesetý proti
Troickému uhrál jen set, Šafářová padla po
boji s Švedovovou. „Jsem hodně zklamaná.
Neměla jsem pocit, že bych byla horší. Rozhodlo pár míčků,“ litovala Šafářová svého vyřazení. „Snad se to v dalším průběhu sezony
otočí a budu zase vyhrávat,“ dodala tenistka.
Veselý nezopakoval vítěznou jízdu
z Aucklandu. „Nepodařilo se mi zopakovat
poslední výkony. Na servisu to nebylo tak
dobré, jako v minulých zápasech,“ komentoval zápas Veselý.
Berdychovi k postupu přes Kolumbijce
Fallu stačily tři sety. „Nepříjemný byl hlavně vítr. Proto se soupeři podařilo dotáhnout v jednom případě sadu do tie-breaku.
Jinak to bylo slušné,“ komentoval zápas
Berdych.

Petra Kvitová porazila nizozemskou kvalifikantku Hogenkampovou a odčinila své
loňské vyřazení na začátku turnaje. „Trošku
jsem bojovala s nervozitou. Každý očekával jednoznačné vítězství. Já jsem si však
uvědomovala, že na grandslamu není žádné utkání lehké,“ přiznala obavy na začátku
turnaje Kvitová.
Tereza Smitková pak vyřadila Chorvatku
Lucičovou-Baroniovou, přičemž k vítězství potřebovala necelých padesát minut.
„Od začátku jsem se dokázala koncentrovat na vlastní výkon, i když to nebylo jednoduché. Utkání jsem se nemohla dočkat,“
usmívala se talentovaná tenistka.
Smitkovou zaskočila urputná Italka
Pouze šest her ztratila Kvitová v duelu
s Němkou Barthelovou. Česká jednička
nepříjemnou soupeřku přehrála, i když
chvílemi měla problémy. „Hlavně ve
druhém setu Barthelová mnohem lépe
servírovala, takže to nebylo snadné. Navíc jsem cítila chvílemi únavu. Naštěstí
to přešlo a nemusel rozhodovat třetí set,“
oddechla si po výhře Kvitová. Klíčová
byla především šestá hra druhé sady,
kdy Češka za stavu 2:3 bojovala téměř
šestnáct minut o svůj servis. „Tak dlouho
jsem nikdy nepodávala. Je to můj nový

osobní rekord,“ usmála se tenistka. Berdych se v utkání s Rakušanem Melzerem
trápil pouze v prvním setu. Ten získal ve
zkrácené hře a pak už byl lepším hráčem.
Zpočátku jsem byl trochu ospalý, od
druhého setu se moje hra zvedla. Bylo
horko, ale i to se naštěstí podařilo docela
dobře zvládnout,“ uvedl Berdych.
Se soutěží se naopak rozloučila Smitková
po porážce s Giorgiovou. Zkušenější Italka
diktovala tempo hry a prostějovská hráčka
neměla příliš šancí. „Soupeřka mě prostě
k ničemu nepustila. Hlavně v prvním setu
trefila všechny míče do kurtu. Nebylo se na
čem chytit,“ uznala Smitková.

lo snížit počet chyb v obraně. „Hosté
měli příliš snadno a příliš často možnost kombinovat přes asistenta, ani
střídání nepřineslo do našich řad výraznou změnu v útočné fázi, pohybovali jsme se daleko od koše a nedávali
jsme si dobré přihrávky do střeleckých
pozic. Se dvanácti vstřelenými koši
nemůžeme pomýšlet na výhru v extralize,“ smutně konstatoval po skončení
střetnutí.
SK RG PROSTĚJOV
- MODŘÍ SLONI ZNOJMO 12:17 (7:10)
SESTAVA A KOŠE PROSTĚJOVA:
VYROUBAL 5, HAVLOVÁ 2, ŠNÉVAJS
2, GALÍČEK 1, M. MAREK 1, NASADILOVÁ 1, ZELINKOVÁ 1, AMBROSOVÁ,
KŘÍŽKOVÁ, ŠNAJDR, ŠŤASTNÁ,
TICHÝ. TRENÉR: DAVID KONEČNÝ.

To odveta nabídla mnohem produktivnější podívanou, dohromady
padlo téměř o dvacet košů více.
A v napínavé koncovce se více dařilo pořádajícímu celku.
„I když se nám chvílemi nedařilo,
nesklonili jsme hlavy a dál zkoušeli bojovat o každý míč. Přetahovaná o vedení skončila po první půli
nerozhodně, nás mohl hřát fakt,
že jsme dali víc košů, než za celý
předchozí zápas,“ upozornil Konečný na třináct úspěšných střel,
zatímco za kompletní první střetnutí jich na prostějovské straně
bylo jen dvanáct.
S rostoucí únavou přibývaly chyby na obou stranách a záleželo na

Kvitová nestačila na naději z Ameriky
Tenisová naděje Spojených států amerických Madison Keysová byla nad síly
Kvitové ve 3. kole. Američanka byla lepší
na servisu a dokázala v klíčových momentech pořádně přitlačit na returnu. Světová
čtyřka sice bojovala v koncovkách obou
setů, ale vždy prohrála svůj servis a mladá rodačka z Floridy vždy šanci využila.
První set zakončila esem, druhý sérií čtyř
prvních podání.
„Hlavní problém byl v mém servisu.

Někde se prostě ztratil. Nechtěla jsem
být pasivní, bez podání se ale hraje špatně. Zvlášť v utkání, které je o několika
brejkbolech,“ posteskla si Kvitová, které
nevyšlo přání postoupit do druhého
grandslamového týdne. „Bylo by to příjemnější. Třeba za rok.“
Ve vítězné sérii naopak pokračoval Berdych ve střetnutí s Troickým, kterého ani
jednou nepustil k brejkbolu. Sám nasázel
dvacet es a zaznamenal pětapadesát vítězných úderů. „Servis fungoval celý zápas.
Prakticky všechno vycházelo. Dostal jsem
Troického pod tlak, neměl šanci na obrat.
Všechno se to sešlo dobře,“ pochvaloval si
Berdych.

čtvrtfinále na Australian Open. Nezastavila ho ani domácí naděje Bernard
Tomic. Domácí tenista se snažil zaskočit
favorita především ve druhém setu. Na
zkušeného tenistu ale nestačil. První set
byl snadnou záležitostí, v tom druhém se
Berdych prosadil ve zkrácené hře a zcela
zlomil odpor australského hráče. „Dokázal jsem být trpělivý a šel za vítězstvím
od prvního míčku,“ pochvaloval si Berdych, který v průběhu Australian Open
ještě neztratil ani set. „I díky tomu se cítím výborně. Fyzicky i psychicky. Turnaj
si užívám a doufám, že ještě není konec.“
Ve čtvrtfinále Berdycha čeká Rafael
Nadal. „Těším se. S trenéry si sedneme
a vymyslíme co nejlepší taktiku. Zápas
Berdych zarmoutil domácí fanoušky beru jako další výzvu. Věřím, že jsem na
ni dostatečně připravený,“ prohlásil Ber(lv)
Popáté v řadě postoupil Berdych do dych.

PROSTĚJOVŠTÍ KORFBALISTÉ SE PŘIBLÍŽILI PLAY OFF
PROSTĚJOV V osmém dvoukole
nejvyšší domácí korfbalové soutěže
dospělých hostil prostějovský celek
Modré slony ze Znojma. A pro místní SK RG to byl povedený souboj,
proti druhému celku tabulky se mu
podařilo vydřít třetí vítězství v sezoně. Díky tomu si čtyři zápasy před
koncem základní části pojistili čtvrté místo v tabulce zaručující účast ve
vyřazovací části.
„Tým, se kterým jsme v první polovině soutěže odehráli slušné zápasy
bez bodového úspěchu, přijel s lehce
oslabenou sestavou. Nedal nám však
nic zadarmo a trápil nás tradičně dobrým pohybem a vysokou úspěšností
v zakončení,“ cenil si důležitého pří-

růstku do tabulky hlavní kouč Prostějova David Konečný.
V prvním utkání vyrovnaná úvodní
desetiminutovka a skóre 5:5 ještě nic
nenapovědělo, na prostějovské straně se však pozvolna zvyšoval počet
neproměněných šancí. „To jako by
vnášelo nervozitu a nekoncentraci
i do obrany. Až příliš mnoho košů
jsme soupeři darovali svými chybami.
A i když obrana fungovala správně,
dokázala se prosazovat výbornou střelbou zkušená dvojice Podzemský, Žák.
Velké problémy na doskoku nám dělal
i Tomáš Veselý,“ upozorňoval Konečný
na hlavní tahouny soupeře.
Po půli tak domácí ztráceli tři koše
a ani po změně stran se jim nepodaři-

tom, kdo jich dokáže potrestat víc.
„Nám se tentokrát podařilo proměnit většinu vypracovaných šancí,
což nejspíš rozhodlo. V poslední
minutě jsme dobře takticky zvládli situaci po naší nepřesné střele
a nedali tak soupeři možnost vyrovnat,“ chválil za skvělé odehrání
závěrečných sekund.
(jim)

SK RG PROSTĚJOV
- M. SLONI ZNOJMO 24:23 (13:13)
SESTAVA A KOŠE PROSTĚJOVA:
HAVLOVÁ 7, VYROUBAL 6, ZELINKOVÁ 4, AMBROSOVÁ 2, GALÍČEK
2, ŠNÉVAJS 2, NASADILOVÁ 1, M.
MAREK, ŠNAJDR, ŠŤASTNÁ.
TRENÉR:
DAVID KONEČNÝ.

Tabulka České
korfbalové extraligy:
1. KK Brno

12

10

0

2

277:191

20

2. Modří Sloni Znojmo

12

7

0

5

242:223

14

3. KCC Sokol České Budějovice

12

7

0

5

227:229

14

4. SK RG Prostějov

12

3

1

8

194:234

7

5. VKC Kolín

12

2

1

9

211:274

5

40
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HOKEJOVÉ ODCHODY: Přispěli k postupu, nyní
už ale hrají převážně jen pro radost. Kam odešli a proč?
exkluzivní zpravodajství

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOV Už jen dvanáct členů současného jestřábího kádru
pamatuje úspěšnou jarní jízdu vrcholící vítězstvím ve druhé lize
a úspěšnou baráží o návrat po několika letech zpět do první ligy.
Jmenovitě jsou to brankáři Ondřej Kocián s Lukášem Vydrželem,
obránci Robert Jedlička, Jan Kolibár, Marek Kaluža, Robin Malý
a útočníci Viktor Coufal, Lukáš Duba, Lukáš Luňák, Tomáš Sršeň,
Vladimír Stejskal a Matouš Venkrbec. Ostatní hrdinové se buďto
před současnou sezonou nebo v jejím průběhu přesunuli jinam.
Povětšinou do druhé ligy či ještě nižších soutěží.

Veselý pálí v krajské soutìži
Jako poslední opustila Prostějov pětice Martin Belay, Aleš Knesl, Frank Kučera, Filip
Švaříček a Jan Veselý, tím se alespoň na nějaký
čas jejich hokejová kariéra uzavřela. V součas-

Z tria Knesl, Belay, Kučera, které v Prostějově
strávilo více než rok, ale odneslo nevydařený
vstup do druhé nejvyšší domácí soutěže, našli
zatím nové angažmá dva z nich. Již od počátku k němu byl nejblíže téměř dva metry vysoký Knesl, jenž se připravoval s Nymburkem a
věřil, že se vrátí do západní skupiny druhé ligy.
„Čekal jsem stabilní angažmá, dopadlo to ale
takto. Poslali mě pak do Valašského Meziříčí,
kde jsem si připsal tři starty, nemělo pro mě
ale smysl dojíždět tři sta kilometrů, nebylo to
perspektivní, tak jsme se dohodli na konci,“
vrátil se Aleš Knesl ke svému odchodu po
zápase s Chomutovem. Cílem bylo najít něco

S některými hráči kamarádil už dříve,
nyní se snaží být se všemi v kontaktu.
Stejně tak se nevzdává naději na jiné
prvoligové angažmá, zatím se uchytil
alespoň ve druhé lize. A to ve vedoucím
celku západní skupiny. Vyloučen tak
není barážový souboj o první ligu tria
Polák, Šebek a Kučera, pokud by Přerov
uspěl na východě a Kobra Praha na západě. „Nejprve jsem se vrátil do Letňan,

David Šebek

Frank Kučera

Martin Kryl

Juraj Jurík 43

David Jurík

Martin Belay

Šimon Antončík

Jan Veselý

Jiří Polák

Bez angažmá je zatím další kmenový hráč
Jestřábů Martin Belay, jehož prostějovské
vedení koupilo z Mladé Boleslavi až na
konci předsezónní přípravy. V devíti prvoligových startech si připsal tři asistence, jeden
plusový bod a žádnou trestnou minutu,
přesto se také on stal obětí první vlny odchodů. „Mám z toho smíšené pocity. Zažil
jsem tu hodně pěkného, ale i něco špatného. S hraním jsem tak přestal a začal jsem
pracovat. Osobně nic nehledám, protože
kádry jsou uzavřeny a navíc nemám agenta,“ poodhalil třiadvacetiletý útočník, jenž v
soutěžních utkáních získal na Hané celkem
dvaačtyřicet bodů.
Porážkou doma s Piráty se uzavřelo i působení Franka Kučery na Hané, byť on sám
hrál naposledy již o dvě kola dříve proti Havířovu. Jeho letošní prvoligová bilance tak
zní jedna branka a mínus jeden bod, k tomu
ani jedno vyloučení. „Trošku jsem to čekal,
měli jsme totiž ultimátum, že musíme začít
vítězit, navíc jsem od začátku neměl stabilní
pozici. Vzpomínat ale budu v dobrém, první
rok přišlo něco neopakovatelného, co se mi
ještě nepřihodilo. Výborná parta a vše došlo
až do zdárného konce,“ vrátil se syn olympijského vítěze z Nagana 1998 v paměti do
úspěšného období.

Filip Švaříček

Bodový pøíspìvek bývalých Jestøábù
v sezonì 2013/2014:

Kuèera táhne pražskou Kobru

Jakub Kořínek

blízko Prahy, to se ale nepodařilo. „Nyní je
špatné období. Všude je spousta hráčů a kluby mají málo peněz, to si pak každý rozmyslí,
jestli platit někoho cizího z jiného města,“
poukázal na fakt, že je kmenovým hráčem
Jestřábů, když do Prostějova během minulé
sezony přestoupil.
Zpočátku tak chodil na led třikrát týdně s
mužstvem Nymburku, kde již před příchodem na Hanou strávil část ročníku. „Snad mi
tam vyjde hostování, mají totiž málo obránců.
Záleží i na administrativě a na tom, kolik za
mě budou chtít. Rád bych si tam ale zahrál,“
očekával Knesl již pouze budoucnost na amatérské úrovni při jiném zaměstnání. A přání se
mu vyplnilo, vše dobře dopadlo, takže už ve
středních Čechách načal druhou desítku startů. „Dopadlo to dobře. Hrál jsem tam již dva
a půl roku zpátky, takže trenéry i hráče znám.
Jsem tu na hostování za určitou částku, kterou
za mě klub zaplatil, a jsem tu spokojen. S loňskou sezonou to nejde srovnávat, tehdy jsme
šli vyloženě na postup, teď hrajeme proto, že
nás to baví a aby se člověk zapotil. Trénujeme
tak jen večer po práci,“ přiblížil exkluzivně Večerníku Aleš Knesl.
Z Prostějova ovšem ani nyní nespustil oči. S
hráči je stále v kontaktu, drží jim palce a zajímá
se, jak jim to jde. „Byli jsme super tým, skvělá
parta. Začátek nám nesedl, snad se jim to ale
podaří a postoupí do play off,“ přeje si čtyřiadvacetiletý zadák.

Michal Nedbálek

Knesl se vrátil do Nymburku

Z tohoho snímku při barážovém utkání s Berounem zůstali mezi Jestřáby pouze Tomáš Sršeň (druhý zleva), Marek Indra (čtvrtý zleva) a Lukáš Vydržel (zcela vpravo).
Foto: Jiří Možný

Aleš Knesl

nosti chodí na led hlavně pro radost a věnují
se práci či studiu.
„Chodím do zaměstnání a hraji krajskou
soutěž za Králův Dvůr. Vyloženě jen tak pro
radost a dokonce se mi ve třiadvaceti letech
podařilo dát hattrick,“ vyprávěl obránce Jan
Veselý, jemuž vedení prostějovského oddílu v
létě neprodloužilo hostování z pražské Sparty.
Berounský odchovanec si to mezi sezonami
namířil právě do tohoto středočeského mužstva, jenže to kvůli dluhům skončilo. Následoval tak přesun o čtyři kilometry na jihozápad.
„Chceme postoupit do krajského přeboru a
pak snad i do druhé ligy. To bych si rád ještě
vyzkoušel,“ zasnil se Jan Veselý.
To Filip Švaříček na Hané absolvoval letní
přípravu a naskočil i do úvodních tří duelů
proti Litoměřicím, Jihlavě a Třebíči. Poté se ze
sestavy vytratil a po dobrovolném odchodu
do Prahy dal přednost studiu. „Vrátil jsem se
do školy, tato hokejová zkušenost mi stačila.
Na ledě jsem ale každý den a připravuji se i na
univerzitní ligu, stejně tak i stále sleduji prostějovský hokej. Přirostl mi k srdci, přestože
tam již moc mých bývalých spoluhráčů není,“
představil dvaadvacetiletý bek svou hokejovou současnost. V minulosti mimo jiné jako
kapitán přivedl Karlovu univerzitu k dvěma
výhrám při pražské bitvě vysokých škol, letos
nenastoupil.

Kevin Rozum

Světlými výjimkami jsou v tomto směru pouze dva útočníci. Pětadvacetiletý syn jednoho z
trenérů extraligového Zlína Juraj Jurík se vrátil
zpět do Skalice a v barvách slovenského extraligisty získal až doposud přes dvacet bodů. O
rok mladší Šimon Antončík se také vydal do
známého prostředí a stejně jako v ročníku
2012/2013 obléká dres prvoligových Litoměřic. Toť z vyšších soutěží vše.
„Šimon se tak rozhodl kvůli škole a rodině, u
Juraje se to těžko hodnotí. Ve druhé lize jsme
od něj čekali trochu víc, ale byl výborný do
party. Je obtížné říct, jakým přínosem by pro
nás byl nyní,“ přemítal sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Kociánova rezerva Kevin Rozum hostuje v
Hodoníně a nijak valně si nevede. Jako dvojka
odchytal osm utkání s úspěšností lehce nad
86 procenty a průměrem téměř 4,5 branky na
zápas. Odchovanec Komety Jakub Kořínek
posílil Jindřichův Hradec a za šestnáct utkání
třikrát asistoval, jeho kolega z obrany Michal
Nedbálek se vrátil do Vsetína a je tam druhým
nejproduktivnějším zadákem.
Další bek Jiří Polák společně s Davidem Šebkem posílili přerovské Zubry a užívají si prvního místa v druholigové tabulce, navíc patří
mezi nejpilnější sběratele ve svých řadách.
David Jurík odehrál na počátku podzimu
tři zápasy za Valašské Meziříčí a dál se nikde
neuchytil, Martin Kryl upřednostnil studium.
„Vzpomínáme na ně v dobrém, dokázali zde
vybojovat postup. Sem tam jsem v kontaktu
i s jejich trenéry a jsem rád, že většinou pokračují dál a jsou spokojeni. Nebylo moc času na
adaptaci do první ligy, rozdíl mezi soutěžemi
byl markantní. Parta tu byla výborná, pravé
vlastnosti ale poznáte, až když musíte říkat i ty
nepříjemné zprávy,“ ohlížel se za všemi uskutečněnými zásahy do sestavy Vykoukal.

kde jsem každý den chodil na led, abych
se udržel v kondici. Nyní jsem v Kobře
Praha a daří se nám. Hraji v první lajně
a úplně vše, na ledě tak trávím mnohem
víc času a jsem spokojen. Zatím se věnuji
čistě hokeji, takže kdyby se někdo z první ligy ozval, jsem připraven,“ usmíval se
třiadvacetiletý útočník Frank Kucera,
jenž ve stejném klubu strávil již část ročníku 2011/2012.

ODSUNUTÝ ROBERT JEDLIČKA: „O MÍSTO V PRVNÍ LIZE ZABOJUJI“
●● Mužstvo je v podobné ssituaci jako
Prostějov, cítíte nějakou nervozitu
nerv
a napětí?
„To bych ani tak neřekl. Kluci jsou od počátku sezony smířeni s tím, žže hrají dole.
Nejsou nervózní, jsou
strašně bojovní a jdou si

PROSTĚJOV Pětadvacetiletý Robert Jedlička (na snímku) strávil
téměř celou svou dosavadní kariéru v Prostějově. Urostlý hokejový obránce tu prošel všemi věkovými kategoriemi a odskočil si jen
na juniorskou extraligu do Olomouce a na jeden ročník byl poslán
do Uherského Hradiště, patřil k důležitým členům kádru, který si
na jaře vybojoval postup do první ligy. Až do konce sezony však
u Jestřábů nevydržel. Stal se totiž součástí zatím posledního zásahu do sestavy a byl poslán do druholigového Valašského Meziříčí.
Tam se mimo jiné potkal s Janem Kolibárem, Markem Kalužou,
Michalem Tomigou, Martinem Finkesem, Patrikem Kuchtou.

Jiří Možný
●● Máte za sebou necelé dva týdny u
Bobrů, jak je zatím hodnotíte?
„Informace byla taková, že jim tam s Honzou jdeme pomoci zachránit druhou ligu.
Trenér mě ale nasadil hned od počátku do
třetí lajny a můj ice-time je mizivý. Sice naskakuji do oslabení, ale přesilovky nehraju,
to mi dost chybí a mrzí mě to. Čekal jsem, že
mě tam aspoň vyzkouší a že by to v tomto
směru mohlo být trochu lepší. Nevím proč,
ale není. Třeba se to ale ještě změní.“
●● Jezdíte tam kromě zápasů i na všechny tréninky?
„Přesně tak, pouze teď pondělí jsem kvůli
nachlazení vynechal a v úterý se mi zlomil
nůž. Musím se snažit bojovat. Po dvou důležitých výhrách nad Karvinou a Novým Jičínem jsme s Porubou bohužel prohráli, ale
nedá se nic dělat, oni byli favoritem.“

●● Druhou ligu znáte velice dobře. Musel jste si přesto na něco zvykat?
„Jednoznačně na nový tým. To znamená
souhra s klukama, nové pokyny od trenéra, které jsou úplně jiné než v Prostějově
a vůbec v jakékoliv jiném týmu kde jsem
hrál. Musím si na to zvyknout. Trenér si
nás hned po příchodu zavolal, trošičku
nám objasnil situaci, že je potřeba se zachránit, vysvětlil nám systém a během
pěti minut jsme byli v obraze.“
●● Jak na vás zatím mužstvo působí?
„Bojovně. Kluci mají hokej rádi a věřím, že
kdyby měli ten systém trochu lépe zvládnutý, tak by výsledky mohly být lepší. A dostávají poměrně hodně gólů.“
●● Ve Valašském Meziříčí se i díky vám a
Janu Kolibárovi utvořila poměrně početná prostějovská kolonie.
„To je pravda. Michal Tomiga je sice kvůli zranění mimo hru až do konce sezony, ale třeba

Foto: Jiří Možný

“

„Věřím, že to dobře
dopadne, klukům se tu podaří
první ligu udržet a příští rok to
půjde o sto procent nahoru.“

dneska (v sobotu – pozn. autora) tam jedeme
dvěma auty, protože bychom se do jednoho
nevešli. Je to příjemné, kluky znám. A celkově
jsme proti klukům z Valašského Meziříčí hrávali a není mezi námi žádná rivalita. Známe se
už z dřívějška a je tam super parta.“

za tím. Líbí se mi, že
ž to nijak nevzdávají. Třeba se dostaneme i do play off.
(úsměv) Škoda, že já ani Hon
Honza bychom
ho nemohli hrát, protože jsme neodehráli
padesát procent ze základní čás
části druhé ligy.
To mě trošku mrzí, ale nedá se co dělat.“
●● Takže sezona pro vás p
po základní
části skončí?
„Asi ano, jedině že bych tam pak jezdil
aspoň na tréninky. To by ale nemělo
n
moc
smysl, protože stejně nebudu moci hrát.
Takže v únoru pro mě končí sezona.“
●● Jaký je tam zájem o hokej mezi diváky?
„To mě trochu překvapilo, ale diváci jsou
tam super. Na to, jak je 'zimák' malý, tak bývá
celkem zaplněný a diváci fandí a snaží se tým
podporovat.“
●● Při utkání s Porubou jste mimo jiné
nastoupil proti Tomáši Sršňovi. Stihli
jste prohodit pár slov?
„Trošku mě to mrzí, ale nestihli. Nepotkali
jsme se, ale nedá se nic dělat. Věřím, že bude
ještě dost příležitostí a ještě se někde potkáme.“
●● Koho favorizujete v boji o čelo druhé
ligy?

„Nedokážu to říct, protože jsem neviděl hrát
ostatní týmy. Nechám se překvapit, ale přesto,
že Přerov byl vždy naším největším soupeřem, tak je k nám nejblíž a přeju mu, ať to
vyhraje právě on. Už jen kvůli tomu derby by
bylo dobré, aby postoupil do první ligy. Bylo
by to ještě velkolepější a věřím, že to vyjde.“
●● Jste nějak v kontaktu s prostějovským mančaftem?
„Párkrát jsem se byl dopoledne podívat na
kluky, jak trénují. S klukama jsem pokecal, ale
s vedením ne. Jen chvíli s Jirkou Vykoukalem
ale s ním jsem nic nového nerozebíral. Nikdo
se se mnou nebavil o dané situaci a ono ani
není o čem. Řekli mi jen, že tam mám hostování do konce sezony. Mrzí mě, že moc
často neuvidím jejich zápasy, těším se aspoň
na pondělky a teď máme ve středu volno
kvůli odstoupení Orlové, takže toho využiju
a určitě se přijdu podívat. Věřím, že to dobře
dopadne, klukům se tu podaří první ligu udržet a příští rok to půjde o sto procent nahoru.“
●● Po sezoně povedou vaše kroky zpět
do Prostějova?
„Jednoznačně se budu snažit zabojovat
o místo v první lize a v Prostějově by to bylo
nejlepší, protože je to v mém domácím prostředí a srdcem bojuji za Prostějov. Je to odjakživa můj srdcový klub a mrzí mě, že jsem
se neudržel v klubu a po několika letech,
kdy jsem tu bojoval o místo, mě vykopli ze
sestavy. Tak to ale je a musím se s tím smířit.
Nicméně budu bojovat dál.“
●● Jak jste byl spokojen se svými letošními prvoligovými výkony?

„Nejsem rozený útočník, ale díky mým
ofenzivním choutkám mě tam někdy
trenéři zařadí. Jsem silnější směrem dozadu, ale snažím se i do ofenzivy. Taková ta
zkušenost v pozici útočníka mi ale chybí
a bylo to cítit. Právě v útoku jsem taky nasbíral několik mínusových bodů, v obraně
to bylo lepší ale "mínuskám" jsem se stejně
nevyhnul. Věřím, že jsem polovinu sezony
neměl vůbec špatné výkony, dařilo se mi až
do zranění. Pak jsem se do toho špatně dostával, trenéři mě začali vynechávat z přesilovek i oslabení, už to bylo takové horší.
Ale snažil jsem se své výkony stabilizovat,
zřejmě to ale nevyšlo.“
●● Změny v obraně vysvětlovalo vedení mimo jiné snahou přivést někoho,
kdo hraje do těla. To je ale právě váš styl.
„Preferuji takový spíše agresivnější styl, to je
pravda. Třeba souboje u mantinelu mám velice rád a vyhledávám je, zřejmě to ale vedení
chybělo. Nevím, proč to tak dopadlo, je to ale
jejich rozhodnutí a snažím se ho respektovat.“
●● Cítil jste, že by se prostějovské mužstvo během sezony posouvalo nahoru?
„Těžko posuzovat. Je trošku škoda, že se tu
hráči stále točili a pořád tu byl někdo jiný.
Každý týden jsem přišel do šatny a byla
tam nová tvář. Taková souhra tu možná
chyběla, ale vedení cítilo, že to není dostatečně dobré a snažilo se přivádět nové
a nové hráče. Určitým způsobem se to ale
posouvalo k lepšímu, hra se vylepšovala
i po taktické stránce. Věřím tedy, že to vyjde
a nakonec to dopadne velice dobře.“

