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Přesně patnáct dnů bojoval mladý muž z Konice o život
v nemocnici. Marně...
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Bezdomovce nechají být!

Prostějov (mik) - Zlou krev na radnici vzbudilo zjištění o malém stanovém městečku, které si v biokoridoru Hloučela za Intersparem zřídila
komunita bezdomovců. „Okamžitě
jsme se zástupci odboru životního
prostředí a strážníky městské policie
provedli kontrolu na udaném místě.
V tomto případě ale proti bezdomovcům zasahovat nebudeme. Ano, stany
zde mají, ale okolo udržují naprostý
pořádek,“ prozradila Večerníku náměstkyně prostějovského primátora
Ivana Hemerková. Oproti tomu ale
na jiných místech Prostějova se hnízda bezdomovců nemilosrdně ruší…
Mluvèí policie konèí

Olomouc (mik) - S účinností od
1. února 2015 odešla z funkce vedoucí oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje Marta Vlachová. Na její místo se vrací po tříleté
odmlce Jitka Dolejšová. Marta Vlachová bude zastávat novou funkci
krajského koordinátora prevence
kriminality. Zlepší se tím informovanost občanů? Nebo bdue policie
nadále tvrdošijně informace spíše
tajit? Nechejme se překvapit...

TO PĚKNĚ KLOPÍ!
FOTO
VEÈERNÍKU

PROSTĚJOVSKÁ NÁMĚSTKYNĚ

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tento snímek prostě nelze
nezveřejnit! Nechť nám paní náměstkyně
primátora odpustí, ale paparazzo Večerníku ne nadarmo dává svým ústům najíst!
Tuto exkluzivní fotografii se podařilo
pořídit při slavnostním okamžiku v Domově důchodců v Nerudově ulici. Poté,
co Ivana Hemerková předala Stanislavě
Páleníkové k jejím 102. narozeninám (reportáž čtěte na straně 25 dnešního vydání
- pozn.red.) květiny, čiperná stařenka nabídla všem gratulantům štamprli likéru.
Zatímco novináři i členové personálu domova s díky odmítli, že jsou v pracovním
procesu, náměstkyně do sebe „šťopičku“
vyklopila! Zda jí pak po návratu na radnici dal primátor dýchnout do balónku, to
už Večerník radši nezjišťoval...

Agentura

Vyhýbají se mu obloukem

Prostějov (mik) - Příběh Zdeňka
Heráka, muže bez domova potloukajícího se na hlavním nádraží
v Prostějově, je stále neukončen.
Bezdomovci, který Večerníku sám
přiznal nákazu svrabem, se teď
každý vyhýbá. „Z obchůdků na nádraží ho všichni vyháníme. A také
ti, kdo mu dříve věnovali nějakou
tu korunu, jej nyní přehlíží. Nikdo
z nás se nechce nakazit,“ informovala Večerník jedna z obchodnic
v hale hlavního nádraží. Bohužel,
sociálním pracovnicím se Zdeňka
Heráka stále nedaří přemluvit k lékařskému vyšetření.

Čekat až na léto? Houby! Proč taky,
když městská kasa je napěchovaná penězi a bankovkami si primátor už tapetuje svoji kancelář... Jak
se Agentura Hóser opět jako první a jediná dozvěděla, prostějovští konšelé dali hlavy dohromady
a přišli na to, jak utratit přebývající
prachy tak, aby je nemuseli odvážet
do spalovny. Už zítra se tak dočkáme
otevření největšího koupaliště v Prostějově v Krasické ulici!
„Nechci předjímat, ale podle mého
i v únoru bude mít tento koupák co nabídnout. Hodláme tak rozšířit spektrum

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Tož, na zdraví, paní náměstkyně!

Foto: Michal Kadlec

AQUAPARK SE OTVÍRÁ UŽ ZÍTRA!
služeb města i směrem k tužilcům, bezdomovcům i řidičům, kteří nemají kde
umývat svá vozidla,“ vysvětlil nečekaný
krok magistrátu prostějovský primátor
Miroslav Nakaseseděl. Pro bližší informace si Hóser dolétl na místní domovní
správu. „Jednak jsme byli neustále terčem kritiky, že otužilci se musí furt ráchat
v zelené přehradě nebo řekách plných
splašků. Teď budou mít příležitost skočit
do čisté vody plné chlóru, pokud si tedy
v bazénech vysekají díru v ledu. Zároveň
jsme chtěli vyjít vstříc bezdomovcům,
kteří za žádných okolností nechtějí přijmout služby azyláku. Budou tak moci
vykonávat alespoň základní hygienické
potřeby v aquaparku. A řidiči? Ti budou
moci vjet do areálu se svými auty a v tom
největším bazénu si je opláchnou. Proč
utrácet zbytečně peníze na myčkách,

když na koupališti budou mít možnost
umýt si auto za pětikorunu,“ vysvětluje
Vladimír Iljič Prušák, jednatel Domovní
správy v Prostějově.
Prostějovský aquapark se tak otevírá
s více jak tříměsíčním předstihem, už
v úterý 3. února. Proti tomuto záměru
samozřejmě zase remcají členové opozice v zastupitelstvu. „A to jako ty sračky z
bezdomovců a aut se budou vypouštět
do kanalizace? A pak v létě se Prostějované budou koupat ve špinavé vodě?
Tož toto na zastupitelstvu pořádně rozmázneme, budeme tomu věnovat mnohem víc času než Canthellanu,“ ozval se
Agentuře Hóser Honza Všechnovrátil
z hnutí Beze změn Prostějov. „Námitky
opozice jsou zcela bezpředmětné. Špinavou vodu po bezdomovcích i z umytých
motorových vozidel budeme odvádět

tajným potrubím do Plumlovské přehrady, městské kanalizace se ten bordel
vůbec nedotkne,“ ujišťuje náměstkyně
primátora pro životní prostředí Ivana
Hemeráková.
Všechny tyto služby budou samozřejmě
stát městskou pokladnu desítky milionů
korun. „Musíme fakt z té kasy něco vybrat,já uní potřebujikonečnězavřít víko
a zamknout ji. Jinak bych neměl klidné
spaní,“ uzavřel debatu primátor města
Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.
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•• Pondělí ••

•• Úterý ••

•• Středa ••

ZACHYTILI JSME...
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Zašantročit tolik tisíc korun, to
není jenom tak. Obzvláště pak,
když jde o úředníka státní správy.
Defraudaci ve výši půl milionu
korun na Úřadu práce v Prostějově nyní vyšetřuje hospodářská
kriminálka a dá se očekávat, že
podezřelá žena vyfasuje pár let
v kriminále.
ZAUJAL NÁS...

LUBOŠ
POSPÍŠIL
Nové „cédéčko“
obnovené kapely 5P přijel do
Prostějova představit s celou hudební skupinou
i její lídr. Luboš
Pospíšil v Hudebním klubu APOLLO předvedl uplynulý pátek večer velkolepý
návrat do minulosti dříve velmi
populární skupiny. Ovšem značný
prostor dostaly i hudební novinky
a prostě stálo to za to!

Na adresu mladíka,
který se zbraní v ruce
vyloupil bar Plzeňka,
slyšel Večerník hodně
peprných poznámek…

•• Čtvrtek ••
„Eskáčko“ dostalo od Sparty trojku. Ve čtvrtek dostávaly děti pololetní vysvědčení, ve stejný den se fotbalový 1.SK Prostějov utkal na Strahově s pražskou
Spartou. Prvoligový tým sice Hanáky vyučoval, v účtování jim však vystavil pouze „trojku“. Přeloženo do školní terminologie tak jejich výkon označil za „dobrý“.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

•• Pátek ••
Leden pod deky vlezem. Na konci pracovního týdne se konečně obnovilo
vytápění budovy bývalého kina v Mostkovicích. Celý týden tak obyvatelé celkem deseti bytů mrzli, případně si přitápěli elektrickými troubami. Dle majitelky celého objektu se vlastně nic nestalo...

•• Sobota ••
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Neochota ORI. Už tři týdny marně čeká Večerník na údaje o stavebních investicích vložených do
prostějovského zámku. Zatímco
v jiných případech to jde během
pár hodin, vedoucí odboru rozvoje
a investic Antonín Zajíček redakci
vzkázal, že ho nebudeme úkolovat.
Holt, není úředník jako úředník...

„MÍSTO MOZKU
MÁ Z MARIHUANY
KOSTKU!“

Bude očistná koupel? Prostějovské hráčky šokovaly celý volejbalový svět, když
porazily ruské Dynamo Kazaň. Navíc se jim zcela nečekaně podařilo postoupit
do další fáze Ligy mistryň a to na úkor pohádkově placených hráček z Baku. Ty
by jako projev pokání mohly podstoupit koupel v chladném Kaspickém moři..

Bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila... Po čtvrtečním rozdání pololetních vysvědčení a pátečním vytrvalém sněžení se výrazně zvýšil výskyt lyžařů jak na
Drahanské vrchovině, tak i na sjezdovce v Kladkách. Kdo s dětmi nemohl za
sněhem vyrazit už v pátek a nevyšlo mu to ani v sobotu, ten už v neděli na bílé
pokrývce chybět prostě nemohl.

Rudolfova radost. Slavný herec Rudolf Hrušínský nemá příliš
v lásce rozhovory s novináři, takže
při jeho návštěvě Prostějova se jej
Večerník tak trochu snažil „uplatit“. Z darované knihy o rybaření
měl představitel domovníka Peška
z nováckého seriálu Ulice obrovskou
radost. A my s ním, protože nám dal
rozhovor, který si můžete přečíst na
straně 12 dnešního vydání.

ZASLECHLI JSME...

Nadale, Nadale, nebudeš vyhrávat nadále. Možná právě tuhle říkanku si
před začátkem čtvrtfinále Australian Open neustále opakoval tenista Tomáš
Berdych. A podařilo se. Po sedmnácti porážkách v řadě zdolal Rafaela Nadala
a postoupil do semifinále. V něm ho ale porazil Skot Andy Murray.

•• Neděle ••

CO NÁS POTĚŠILO...

CO NÁS UDIVILO...

Jestřábi si z Benátek nedovezli ani pohlednice. Kdyby hokejisté Prostějova
vyrazili do těch ležících u Jadranu v Itálii, snad by si zpět dovezli alespoň nějakou pohlednici. Z Benátek nad Jizerou se ovšem vraceli zcela s prázdnou. Půjde-li to takhle dále, tak si Jestřábi za letošní sezónu dovolenou ani nezaslouží.

Pohádka tisíce a jedné chuti. Kdo si chtěl otestovat vnímavost svých chuťových buněk, ten nesměl chybět na tradiční Zeliádě ve Víceměřicích. Okusit
tu mohl tolik nejrůznějších odstínů nejvybranějších chutí, že se mu jich tolik
možná nepodaří ucítit ani za celý následující rok.

rubriky
Večerníku

Dvojice prostějovských radních Ivana Hemerková s Jiřím
Pospíšilem chtějí uskutečnit svůj ďábelský plán, kterým
lákali voliče - postavit velké kluziště přímo na náměstí.

CHCETE večerník NADÁLE ZA PATNÁCT KORUN? nalistujte stranu 26
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V MOSTKOVICÍCH SI TOPILI TROUBAMI!
Narazil kšeft se sociálními dávkami na dno?

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE Václav Mlčoch za jednopokojový byt v bývalém
mostkovickém kině platí sedm tisíc korun měsíčně. „Jsem tady
už čtyři roky a nic nedlužím, přesto mně i ostatním vypnuli plyn!
Přes noc tak mám v bytě hrozný mráz. Ostatní topí troubami,
ale mně ani ta nejde,“ postěžoval si nám ve čtvrtek jeden z nájemníků ubytovny, kde žijí převážně lidé pobírající příspěvky na
bydlení. Ty vzápětí inkasuje majitelka objektu Lenka Skácelová,
která podobný druh ubytování vlastní i na Stražisku.

Zatímco většina nájemníků si
vytápěla své byty elektrickými
troubami, Václav Mlčoch tuto
možnost neměl a musel se
spokojit maličkým přímotopem.
Foto: Martin Zaoral

Plyn pro objekt bývalého kina v Mostkovicích vypnuli už předminulý v pátek.
V domě je přitom celkem deset bytů,
v nichž bydlí invalida, těhotná žena i rodiny s malými dětmi. Ti všichni tak prožili pořádně krušné dny a hlavně noci.
Většina z nich po celou dobu vytápěla
své byty elektrickými troubami, někteří
měli přímotopy. Na teplou vodu však
museli zapomenout...
Za odběr plynu
nesl odpovědnost nájemník

Důvodem odstávky plynu byly nezaplacené zálohy na jeho odběr. Uzavření musela předcházet řada upomínek. Proč to v Mostkovicích došlo
tak daleko? Podle našich zjištění odpovědnost za placení záloh neměla
u dodavatele plynu majitelka objektu, ale „překvapivě“ jeden z nájemníků. „Jako majitelka jsem absolutně
nevěděla, že se něco takového děje,“
potvrdila Večerníku Lenka Skácelová. Zajímalo nás, jak je vůbec možné,
aby majitel nevěděl o tom, že v jeho

domě hrozí uzavření dodávky plynu?
„To by mě také zajímalo...,“ reagovala
stroze Skácelová, která však další komunikaci odmítla a telefon zavěsila.
Kam se poděly dávky?

Důvod takové situace se nabízí. V případě opakovaného neplacení záloh na
plyn, je dlužná částka exekučně vymahatelná. Majitelé nemovitostí se pak
proti tomu brání tím, že coby odběratele plynu za celou budovu uvedou
některého ze svých nájemníků. Ten
by s tím však měl souhlasit. Podobně
tak činí i v případě elektřiny. Jenže nájemníci sociálních bytů často opravdu
nejsou při platbách právě spolehliví.
„Nechápu, jak mohl tento problém
vzniknout. Vždyť majitelka peníze
na nájem dostává přímo od sociálky
z příspěvku na bydlení. A podívejte
se kolem sebe! Za jednopokojový byt
s plesnivou zdí platím měsíčně sedm
tisíc dvěstě korun. Přitom už týden
tady musím mrznout,“ hněval se při
naší návštěvě Stanislav Spilko. Stejně

Takto vypadají všechny jednopokojové byty na ubytovně v Mostkovicích. Přestože zdi jsou tu pokryté plísní, nájemné i s energiemi činí
sedm tisíc dvě stě korun.
Foto: Martin Zaoral
kovat. Pokud vím, tak odběr plynu
pro celý dům opět není psaný na
majitelku, ale zase na někoho jiného.
Ten dotyčný už mi říkal, že to má být
jen na pár dní a že něco takového na
sebe brát nechce,“ prozradil Večerníku další z nájemníků, který si nepřál
být jmenován. Jeho identitu má však
redakce k dispozici.
Bude se to opakovat?
Otázku, jak zajistit, aby se odstávka plynu pro celý dům už neopaKrize skončila minulý pátek, kdy se kovala, jsme stihli položit i Lence
vše vrátilo do „normálních kolejí“. Skácelové. Odpovědi na ni jsme se
„Bojím se, že se to bude brzy opa- ovšem už nedočkali...
jako on ve čtvrtek mluvili fakticky
všichni přítomní nájemníci. Vzhledem k tomu, že většina z nich během týdenní odstávky plynu topila
buď elektrickými troubami, nebo
přímotopy, je téměř zázrak, že elektrické rozvody takový nápor vydržely a dům nevyhořel...

MLADÁ ŘIDIČKA STÁLE AKTUÁLNĚ: ALBERT UŽ PRONIKL

DO INTERSPARU!

BOJUJE O ŽIVOT

Nápisy na koších už jsou s logem Alberta, vnitřní výzdoba stále odkazuje na Interspar.

zjistili jsme
Mladá řidička utrpěla po nárazu s vozidlem do stromu těžké zranění hlavy.
OLOMOUC, PROSTĚJOV Jako
první Večerník v minulém
čísle informoval o závažné dopravní nehodě, ke které došlo
předminulou neděli 25. ledna
před dvaadvacátou hodinou
na silnici mezi Držovicemi
a Olšany u Prostějova. Dvaadvacetiletá řidička nezvládla náledí

a s autem narazila prudce do
stromu. Hasiči ženu vystříhali
ze zdemolovaného auta, načež
ji lékaři ze záchranky s těžkým
zraněním hlavy a krvácením do
mozku rychle převezli do olomoucké nemocnice. „Mladá žena
není v přímém ohrožení života,
nicméně je po těžkém poranění

Vydavatelství
HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí
na mediálním trhu v regionu

Foto: Policie ČR

hlavy stále ve velmi vážném stavu. Nadále je v umělém spánku
a dýchá s pomocí přístroje, tudíž
zůstává v péči lékařů neurochirurgické jednotky intenzivní
péče,“ prozradil Večerníku v sobotu 31. ledna večer Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní
nemocnice v Olomouci. (mik)

PROSTĚJOV A je to tady! Po
výrazných slevách prostějovský hypermarket v polovině března zavře,
aby se o dva dny později otevřel již
ve zcela novém hávu a pod novou
značkou. V Plumlovské ulici již
brzy nebudeme chodit nakupovat
do Intersparu, ale do Albertu.
Uplynulou středu se Interspar změnil
na Albert již v Jihlavě. Jak a kdy tomu
bude u nás? „Interspar v Prostějově se
svým zákazníkům představí jako hy-

Alberta,“ upřesnila Krausová. Stávající zaměstnanci se o svá místa bát
nemusí. „Zaměstnance prodejen
Interspar nepropouštíme a počet pracovních míst nesnižujeme. Všichni
projdou proškolením tak, aby se cítili v prodejnách Albert spokojeně
a mohli poskytovat nejlepší služby
zákazníkům,“
dodala
tisková
mluvčí českého Aholdu, který již
v Prostějově jeden Albert provozuje a
to u hlavního nádraží.
(mls)

S VELKÝMI BANKOVKAMI
OKÁZALÝ
FUNUS
Kostelec se rozloučil s F. Menšíkem

TO NĚKDY ZÁKAZNÍK NEMÁ LEHKÉ
NAŠE
KAUZA

vypisuje v rámci rozšíření
týmu a navýšení
portfólia svých titulů
výběrové řízení na pozice:

• Redaktor/-ka zpravodajství
• grafik/-čka
• Obchodní manažer/-ka
Pokud vás nabídka zaujala
a máte patřičnou
motivaci pro práci
v žurnalistice,
zašlete svůj životopis
na adresu: kozak@pv.cz.
nabídky posílejte
do konce února 2015

permarket Albert v polovině března,“
zareagovala na dotaz Večerníku
Dagmar Krausová, tisková mluvčí
společnosti Ahold.
Cílem přestavby prodejen je dle
mluvčí především zachování toho
nejlepšího z obou značek, tedy
jak z prodejen Interspar, tak z Alberta. „Například úsek lahůdek
a masa zůstává prakticky beze změny,
sortiment kosmetiky a nepotravinového zboží kopíruje nabídku

Foto: Martin Zaoral

KOSTELEC NA HANÉ Býval to nejbohatší sedlák
v celém regionu, než mu komunisté sebrali celý majetek. František Menšík (na snímku vpravo) z Kostelce
na Hané byl navíc známým chovatelem koní a po sametové revoluci se výrazně zapojil do obnovení chovu
vzácného moravského teplokrevníka. Jeho srdce ale
ve středu 28. ledna dotlouklo... Na jeho poslední cestě
jej včera, tj. v neděli 1. února vyprovodily stovky lidí.
Text a 2x foto: Michal Kadlec
Jaký byl život bývalého velkostatkáře
a uznávaného chovatele koní
Františka Menšíka?
To se dozvíte v příštím čísle Večerníku!

PROSTĚJOV Šli jste právě „pumpnout“ bankomat a máte v peněžence tisícovky, případně snad
ještě vyšší bankovku? Pak vězte, že
u některých obchodníků v Prostějově nemusíte mít zrovna na růžích ustláno a dočkat se vlídného
přijetí. Obzvlášť lehké to nebudete
mít, rozhodnete-li se udělat útratu
v řádech desítek korun. Otázka zní,
proč byste měli při takové banalitě
narazit na problém...?
Legislativa totiž v tomto případě hovoří celkem jasně. „Podle vyjádření
našeho právníka je základní právní úpravou zákon č. 136/2011 Sb.
o oběhu bankovek a mincí, kde je v §
5, odst. 1 stanoveno, že každý je povinen přijmout tuzemské bankovky
a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout,“ cituje
Večerníku příslušný zákon předsed-

kyně Sdružení na obranu spotřebitelů
Gerta Mazalová. Doplňme, že odmítnout lze pouze neplatné platidlo a více
než padesát mincí v jedné platbě. Tedy
opačný případ, než je ten, se kterým se
většina zákazníků v obchodech denně
setkává.
„Byl jsem si v masně nakoupit, platil
jsem asi šedesát korun a v peněžence
měl tisícikorunu. Na pokladně ale viselo upozornění, že v těchto případech
nejsou povinni vracet s odůvodněním,
že nejsou banka. Bylo to doplněno
příslušně arogantním projevem prodavačky,“ postěžoval si přímo v naší redakci na jednu z provozoven pan Kravák.
Večerník se samozřejmě vydal tento
podnět prověřit. „Se zákazníky máme
při rozměňování bohužel špatné zkušenosti,“ přiznala Hana Drmolová, vedoucí prodejny Těšínská jatka. „V okolí je banka, pošta i spořitelna, zákazníci
si ovšem obdržené větší bankovky rozměňují u nás. Je to především starší generace, která má zažitý dojem, že masna přetéká penězi. Dávno tomu už ale
tak není,“ objasnila dále vedoucí..
>>> Pokračování na straně 13
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STÍNY MINULOSTI
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P

STARÉHO
PŘÍPADU

Záchodům na nádraží pomůže jedině obsluha Šmíd byl odsouzen,
Jejich stav je odrazem charakterů některých zvrácených jedinců

původní zpravodajství z Prostějova
j
pro Večerník
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle je skutečný
evergreen! Stížností na záchody
na vlakovém nádraží v Prostějově
jsou snad totiž stejně staré jako
tyto samotné toalety. V průběhu
uplynulých let se zde scházeli feťáci, úchyláci i šílení vandalové,
kteří do záchodů házeli téměř vše
od kondomů až po svetry. Přes
snahu pronajímatelů, nás tak stále po vstupu do útrob veřejného
WC nečeká nic pěkného. Existuje
vůbec řešení tohoto „boje proti
větrným mlýnům“?
Už začátkem roku 2009 Večerník na
první straně informoval o tom, že
si feťáci na záchodech v prostorách
haly hlavního nádraží v Prostějově
píchají drogy. Hlídka strážníků sem
opakovaně vyjížděla kvůli pohozeným injekčním stříkačkám.
Snad ještě větší pozdvižení vzbudilo
naše zjištění, že tu nějaký úchyl šmí-

Po vhození pětikoruny a otevření těchto dveří vás nic pěkného nečeká.
Lidem na záchodcích hlavního nádraží vadí zejména výrazný smrad.
Foto: Martin Zaoral
ruje čůrající muže. Nechával totiž po
sobě navrtané díry v záchodových
dveřích. O tom, za jakým účelem si je
vytvořil, svědčily také další nálezy. Ve
stejné době se zde totiž našel robertek
či lubrikační krémy. Odchytit tohoto
úchyláka se sice dodnes nepodařilo,
pronajímatelé proti němu alespoň bojovali pobytím dveří kovovými pláty.
Pokud vstoupíte na záchody, první
co vás napadne je to, že je navštěvují samí vandalové. „Lidé dokážou

mísy ucpat snad úplně vším. Ženy
tam pravidelně hází vložky, muži
zase kondomy, slipy, ponožky,
kalhoty, svetry. Boxování do dveří
se zde stalo jistým druhem sportu,“
prozradil Večerníku jejich pronájemce pan Ali. Jako řešení s vandaly
se jevilo umístění kamer, i ty však
někdo po dvou týdnech ukradl...
Když veřejné WC v průběhu uplynulého týdne Večerník navštívil,
nebyl jejich stav právě nejlepší.

Otlučené dveře, čmáranice po zdech
a zejména poměrně silný zápach,
který všemu dominoval. Na druhou stranu bylo patrné, že místnost
musel někdo v průběhu dne uklízet.
„Stav záchodů na hlavním nádraží
v Prostějově jsme opakovaně řešili.
Spolupráce s pronajímateli probíhala vždy dobře. Máme ověřeno, že se
záchody minimálně dvakrát denně
uklízí,“ sdělila nám Kateřina Šubová,
tisková mluvčí Českých drah.
S toalety jsou tedy jen starosti. Jenže péče o ně je podmínkou, aby
jejich pronajímatel získal relativně
lukrativní zakázku úklidu celého
nádraží. Jako jediné řešení tohoto
letitého problému se tedy jeví zavedení obsluhy, přestože by to výrazně zvýšilo náklady na jejich provoz.
„Chceme zavedení obsluhy zkusit.
Uvidíme, jak to půjde,“ přislíbil
pronájemce pan Ali před necelými
dvěma lety. Dodnes se však žádná
obsluha na záchodcích prostějovského nádraží neobjevila a pana
Aliho jsme v minulých dnech nezastihli.

jak dopadne Tuhý?
PROSTĚJOV Tak přece jen! Jak
Večerník napsal 3. února 2014,
vypadá to, že v kauze neslavného
konce Oděvního podniku Prostějov by se spravedlnost konečně
mohla dostat ke slovu. Bývalý šéf
dceřinné společnosti „ópečka“
Michal Šmíd byl totiž odsouzen
za to, že ve své nové firmě využíval
ukradenou databázi vytvořenou
pro měřenkovou výrobu OP Prostějov.
Michal Šmíd byl potrestán k peněžitému trestu ve výši dvou set tisíc korun. V případě, že by nezaplatil, čekalo by jej roční vězení. To se ale podle
našich dostupných informací nestalo.
Přestože soud prohrál, smutnit příliš
nemusel. Celková částka měla výši
pouhých dvou jeho měsíčních platů,
které ve své funkci dostával. Kromě
Šmída se ale měl u soudu brzy objevit
i sám František Tuhý.
A stalo se! František Tuhý se skutečně před tribunál v pozici obžalovaného postavil. Proces s někdejším
generálním ředitelem a dlouhole-

PROCES
S EX-ŠÉFEM OP
POKRAČUJE
UŽ ZÍTRA
tým faktickým neomezeným pánem
zkrachovalého Oděvního podniku
Prostějov už koncem září loňského
roku. Vinen je z toho, že si sám sobě
nechal neoprávněně vyplatit šestadvacet milionů korun, aniž by si tyto
odměny nechal schválit valnou hromadou akcionářů.
Seriál hlavních líčení už spěje ke svému konci a dá se předpokládat, že
se brzy dočkáme rozsudku. Ten by
mohl reálně padnout již zítra, tj. v
úterý 3. února. Právě na tento den byl
proces s Františkem Tuhým odročen.
Večerník celý případ pravidelně sleduje, a i tentokrát budeme přímo u
toho. První informace najdete bezprostředně po skončení soudu na
serveru www.vecernikpv.cz. (mls)

Napsáno JDE NEMOCNICE KE DNU? Deficit opět v desítkách milionů...
pred
ˇ 2005
7. 2.

Hospodaření i vlastní organizace
uvnitř prostějovské nemocnice
je znovu v popředí zájmu. V roce
2003 hospodařilo naše zdravotnické zařízení s deficitem ve výši
49 milionů korun, což se ovšem
přičítalo zvýšeným nákladům kvůli stěhování starého areálu do nových prostor za Plumlovskou ulicí. Jenomže od začátku loňského
roku se už není na co vymlouvat.
Přesto z průběžné kontroly hospodaření nemocnice v úvodu podzimu
roku 2004 vyplynulo, že již tehdy
byl deficit výrazný. Konečné roční
výsledky ještě sice nejsou známy, ale
ztráta zřejmě opět přesáhne hranici

desítek milionů korun. Ptáte se, jak
je to možné a kdo za to může?
Redakce Večerníku se dostala dokonce k anonymnímu oznámení,
které bylo adresované hejtmanovi
Olomouckého kraje Ivanu Kosatíkovi, starostovi Prostějova Janu
Tesařovi a senátorovi Robertu Kolářovi. Neznámý pisatel, zřejmě
pracovník nemocnice, upozorňuje
na stále se zhoršující situaci uvnitř
prostějovského špitálu. „Velmi pečlivě sledujeme „manažerství“ nynějšího ředitele nemocnice. S údivem
konstatujeme, jak může zřizovatel,
tj. Olomoucký kraj nečinně přihlížet blížícímu se kolapsu donedávna

dobře hospodařící nemocnice. Důvodem je především špatně nastavená mzdová a personální politika,“
píše se v anonymním dopise.
„Hospodaření nemocnice přece
nemůžete hodnotit podle nějakého
anonymního dopisu, takové já prostě
odhazuji do koše. Hodnocení hospodaření za rok 2004 je nyní složité
komentovat,“ zareagoval na náš dotaz
ředitel prostějovské nemocnice Ivo
Vlach. Zhoršující se stav hospodaření
nemocnice však nenechává chladnými představitele prostějovské radnice. „O tom, že se v nemocnici už delší
dobu některé problémy neřeší, nebo
řeší špatně, víme už delší dobu. Ať

si to ale zhodnotí krajský úřad. Mně
osobně se ale nelíbí, že doposud nebyla v nemocnici uzavřena kolektivní
smlouva se zaměstnanci a někteří

lékaři si diktují vlastní podmínky, za
kterých jsou ochotni v nemocnici
pracovat,“ uvedla místostarostka Prostějova Božena Sekaninová.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Kdeže loňské sněhy jsou! Pár týdnů poté, co vyšel tento článek, vedení prostějovské nemocnice přiznalo další ztrátu ve výši bezmála třiceti milionů korun.
„Počkejte za dva roky, budeme na nule,“ prohlásil záhy ředitel Vlach. Ano,
dostal možnost a prostor, ale do plusu již rozpočet nemocnice nedokázal dovést. Špitál tak od 1. července 2007 převzala soukromá společnost AGEL.
A světe div se, najednou to šlo! Během dvou let se hospodaření nemocnice dostalo do černých čísel a najednou dokonce přebývaly i miliony korun, které se
investovaly do modernizace jednotlivých oddělení. Holt, peníze ze soukromé
kapsy se vytahují mnohem obezřetněji než z té státní či krajské. Ať si kdo chce,
co chce, říká, mít ve městě prosperující špitál, to je terno!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Hlaváčkovo náměstí

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT

Pocta básníkovi. Náměstí v centru města je pojmenováno podle Františka
Josefa Hlaváčka (1853 - 1937), českého dělnického básníka a novináře,
který v letech 1884 a 1885 působil v Prostějově. Do roku 1896 to byla Hálkova ulice, poté Hálkovo náměstí, od roku Havlíčkovo, roku 1940 Goetheovo,
o pět let později opět Hálkovo a ještě ve stejném roce Štefánikovo náměstí.
Současný název se používá od dubna 1955. Na adrese Hlaváčkovo nám. č.
1 sídlila továrna na oděvy Arnošt Rolný a Justa Rolná, dnes multifunkční objekt Atrium. V roce 1921 byl na náměstí slavnostně odhalen pomník básníka
a novináře Karla Havlíčka Borovského.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

KORUN?

15013010086

15013010084

Příště: Vrahovická
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LIDI,
DEALERY
ENERGIÍ
LUPIČ Z PLZEŇKY DOPADEN
„Feťák“ už bručí ve vazbě, přepadnout měl i Brutus!

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Pár dnů
před loňskými Vánocemi
Večerník jako první informoval o ozbrojeném loupežném přepadení baru
Plzeňka v Krasické ulici.
Tehdy neznámý maskovaný vagabund vylákal po
vystrašené mladé servírce
zhruba dvacet tisíc korun.
Dnes už ho policisté mají
a nezdárný mladík bručí
v base.

Tohoto mladíka Policie ČR obvinila z loupežného přepadení baru Plzeňka
v Krasické ulici. Dvaadvacetiletý V.P. z Prostějova už je nyní ve vazbě.
Koláž Večerníku
baru maskovaný pachatel. V ruce dr- vlastní precizní a intenzivní operažel předmět připomínající zbraň, kte- tivní práci případ objasnili, načež
rým namířil na obsluhu a požadoval pachatele zjistili. Jedná se o dvaadvavydání peněz. Ta mu z obavy o život cetiletého muže,“ potvrdila zprávu, se
vydala číšnický flek s provozní finanč- kterou Večerník pracoval již pár dnů,
ní hotovostí. „Kriminalisté na případu tisková mluvčí Krajského ředitelství
intenzivně pracovali, po pachateli pá- Policie ČR Olomouckého kraje Irena
trali a vyhodnocovali všechny získané Urbánková.
>>> Pokračování na straně 13
informace a poznatky. Na základě

Michal Kadlec
Jenom v krátkosti připomeňme, že
v úterý 16. prosince krátce před půl
pátou ráno vstoupil do uvedeného

hodin

168

s městskou policií

TO JE VRCHOL DRZOSTI!
Než otevřel garáž, přišel o auto...

Házel jablka na ulici

Předminulý pátek 23. ledna po
čtrnácté hodině vyjížděla hlídka
na poměrně kuriózní oznámení.
Jednalo se o dítě, které z okna
panelového domu házelo na ulici
jablka. Oznamovatel již na strážníky čekal. Popsal přesně místo, kde
k události došlo. Strážníci poté v domě mladistvého zkontaktovali.
Rodiče nebyli doma, patnáctiletý
adolescent ovoce ale posbíral. Věc
byla vyřešena pouhou domluvou.

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

Peníze mu nepůjčila

Po jednadvacáté hodině bylo
v sobotu 24. ledna přijato sdělení na linku 156 o muži, který má
v úmyslu připravit oznamovatelku o peníze. Následně však bylo
zjištěno nedorozumění. Žena
pozvala známého k sobě do bytu
a ten během debaty požádal o zapůjčení peněz. Půjčku mu bydlící odmítla. Muž odešel ještě před
příjezdem strážníků. K žádnému
protiprávnímu jednání nedošlo.

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

Motal se u bankomatu

Předminulou neděli 25. ledna před
dvaadvacátou hodinou byla na
linku 156 nahlášena přítomnost
opilého muže u bankomatu. Strážníci na místě zjistili, že si dotyčný
jen chtěl vybrat z bankomatu hotovost, ale podle stavu, v jakém se
nacházel, se mu toto nedařilo. Po
kontaktu s hlídkou značně podnapilý muž prostory banky opustil.

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

Zloděj ne, hlídač!

Dvě hodiny po půlnoci bylo
uplynulé pondělí 26. ledna přijato sdělení od ženy, která spatřila
pohybující se světlo na staveništi. Z obavy, že se v těchto místech pohybuje nepovolaná osoba, telefonicky událost oznámila.
Hlídka v dané oblasti zastihla
hlídače, který prováděl kontrolu.
Toto však volající nevěděla.

Ilustrační foto: 123rf.com
PROSTĚJOV Tak to je tedy síla!
Zlodějům dnes stačí opravdu pár
vteřin a navíc jsou čím dál tím drzejší. Minulé úterý večer si zatím
neznámá straka počíhala v Brněnské ulici na svoji kořist přímo
dokonale. Jakmile majitel otevíral
svoji garáž, zloděj nasedl do jeho
nastartovaného auta a pochopitelně ujel…
„V úterý sedmadvacátého ledna navečer došlo v Brněnské ulici v Prostějově ke krádeži vozidla, a to dosti
drzým způsobem. Zatím neznámý
pachatel využil krátkého okamžiku,
kdy majitel auta otevíral vrata od garáže a odcizil mu nastartované vozidlo značky Renault Laguna Combi.

Ve vozidle byl i mobilní telefon a peněženka s penězi, osobními doklady
a platební kartou. Majiteli vznikla
škoda za devětašedesát tisíc korun,“
popsala čin opravdu hodně sebevědomého zloděje Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak vzápětí dodala, policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže,
neoprávněného užívání cizí věci
a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
„Na případu vyšetřovatelé pracují
a po pachateli pátrají. Po vozidle
jsme vyhlásili pátrání,“ uvedla Urbánková.
(mik)

ŽEŇTE Z BARÁKU!

PROSTĚJOV Prostějovští strážníci řešili v minulých dnech další z
mnoha případů porušení vyhlášky
města o zákazu podomního prodeje. Ač to mnozí Prostějované
netuší, lidé vtírající se do domácností za účelem nalákat důvěřivce
na levnější dodávky elektřiny či
plynu, porušují zákon!
„V úterý sedmadvacátého ledna během odpoledních hodin byla hlídka
strážníků vyslána k případu, kdy podomní prodejci lákali občany v jejich
bytech na levnější energie. Na základě telefonických sdělení od občanů
zajistila hlídka dva muže, kteří se
pohybovali po bytech a snažili se v
oslovených získat zákazníky. Pánové si svého protiprávního jednání
byli vědomi a snažili se věc s hlídkou
vyřešit na místě v blokovém řízení.
Toto ovšem nebylo v daném případě
možné, neboť se jednalo o fyzické
osoby podnikající,“ objasnila Jana

Barák s mrtvolami

ZAPEČETĚN
PROSTĚJOV Prokletý barák
vedle hlavního nádraží, ve kterém v uplynulých měsících byly
nalezeny dvě mrtvoly, byl úředně zapečetěn! Nejenom že České dráhy nechaly dveře a okna
zatlouct prkny, ale vstup do polorozbořené nemovitosti opatřili policisté také bíločervenými
výstražnými páskami.
„Na základě dohody našeho okrskáře s Českými drahami byl zamezen vstup do tohoto domu. Policie
si pak tady následně provedla také
své opatření, kdyby bylo zapotřebí
vzhledem k dalšímu vyšetřování
případů nalezených těl provádět
uvnitř ještě nějaké úkony,“ vysvětlil
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Vyšetřování nálezů od zvířat
ohlodaných mrtvol Josefa Jelínka a Silvestra Kulisina stále pokračuje. Očekají se především
výsledky soudní pitvy.
(mik)

Do domu hrůzy vedle nádraží už
nikdo nesmí! Foto: Michal Kadlec

Pečovatelka MILION od stařenky
VRA
CET
NEHODLÁ
Soud zvažoval, zda byly porušeny dobré mravy a peníze půjdou zpět k dárkyni...
původní zpravodajství
z Prostějova

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Minimálně 950 tisíc
korun dostala pečovatelka Iveta
Opluštilová od své klientky Věry
Kratochvílové. V té době ji slibovala, že se o ni bude starat až do konce života. Mezi oběma ženami však
došlo ke konfliktu, který vyvrcholil trestním oznámením. Jejich
cesty se po vzájemnných útocích
nakonec rozešly, téměř milionový
dar však pečovatelka ani po rozhodnutí prostějovského soudu
vracet nemusí.
Nyní pětasedmdesátiletá Věra Kratochvílová dostala peníze po rozvodu se

Věra Kratochvílová postupně
přišla o podstatnou část
z téměř dvou milionů korun. Navíc by po posledním rozsudku měla uhradit
i náklady spojené se soudním
líčením. Foto: Michal Kadlec

ČERNÁ
KRONIKA
Straka v Sadové

Minulou středu 28. ledna ráno
zjistil zaměstnanec společnosti
v Prostějově na ulici Sadová, že je
přestřižen na dvou místech plot,
který oplocuje pozemek. Dosud
neznámý pachatel někdy v době
od úterý 27. ledna od 14.30 hodin
do středečního rána po vniknutí
na pozemek demontoval z budovy pět metrů měděného okapového svodu a dva metry měděného
okenního parapetu. Odcizením
a poškozením plotu způsobil společnosti celkovou škodu necelých
pět tisíc korun.

Auto je fuč

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

svým mužem a prodeji lukrativních
pozemků v Mostkovicích. Staré paní
tak na kontě „přistály“ něco málo přes
dva miliony korun. O podstatnou část
z nich poměrně rychle přišla. Minimálně 950 tisíc korun darovala své
pečovatelce Ivetě Opluštilové, která
se o ženu několik let poctivě starala.
Movitá seniorka ji přitom podle svých
slov považovala dokonce za „vlastní
dceru“. S rodinou totiž nevycházela.
A tak sepsala závěť, ve které své milované pečovatelce chtěla po smrti věnovat
veškerý svůj nemalý majetek. Mezi
oběma ženami však postupně začalo
docházet k velkým sporům a přátelství
dostávalo stále větší a větší trhliny...
„Bylo to s ní k nevydržení. Když mě
fyzicky napadla, naše pečovatelská
služba se rozhodla spolupráci okamžitě ukončit,“ vysvětlila důvody rozchodu obou žen Iveta Opluštilová,

Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.„Celá událost tak
bude postoupena k správnímu orgánu, kde oběma dealerům energií
hrozí za spáchání správního deliktu
pokuta až do výše dvou set tisíc korun,“ dodala Adámková.
Jak Večerníku ještě potvrdil šéf
prostějovských strážníků, nejedná se bohužel o ojedinělou záležitost. „Ročně řešíme přibližně tři
desítky podobných případů, a to
ještě pouze ty, které jsou nahlášeny.
Někdy se také stane, že lidé nám zavolají, ale než hlídka dojede na místo, pachatelé nabízející různé služby
utečou. Chtěl bych upozornit všechny Prostějovany, že nabízení levnějších energií, telekomunikačních služeb a podobně v bytech je zakázáno,
lidé by měli takové podomní prodejce odhánět od svých domácností,“
uvedl velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.
(mik)

která ovšem ještě před tím od paní
inkasovala téměř milion korun. Pečovatelka tuto skutečnost nejprve popírala, později začala tvrdit, že „nevěděla, co podepsala“. Tohle tvrzení ovšem
bylo v průběhu dokazování vyvráceno. „Paní Opluštilová v mé kanceláři
podepsala darovací smlouvy, čímž
potvrdila, že od paní Kratochvílové
přijala celkem devětset padesát tisíc
korun. Výši této částky nikterak nezpochybňovala, celou záležitost vnímala hlavně jako projev nedůvěry ze
strany staré paní, která ji opakovaně
věnovala vyšší částky peněz,“ potvrdila před soudem, v pozici svědkyně advokátka Taťána Hyndrichová. Peníze
od paní Kratochvílové měly směřovat
na opravu domu Opluštilových ve
Smržicích.

Více čtěte na straně 13

Ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci ze středy 28. na čtvrtek
29. ledna odcizil vozidlo Volkswagen Golf, které jeho majitel
zaparkoval na ulici Budovcově
v Prostějově. Ve středu krátce
před osmou hodinou večer ho
zaparkoval, ve čtvrtek ráno ho
už nenašel. Neznámý pachatel
mu způsobil škodu za 55 400 korun. V případě zjištění pachatele
mu za uvedený přečin hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi. Policisté na případu pracují a po
pachateli i vozidle pátrají.

Ukradl europalety
Někdy v době uplynulých dvou
týdnů odcizil z volného prostranství za výrobní halou firmy na
ulici U Spalovny v Prostějově
neznámý zloděj tři desítky volně
odložených europalet. Uplynulý
pátek 30. ledna v ranních hodinách zmizelo ze stejného místa
dalších sedm europalet. Celková
škoda byla vyčíslena na více jak
devět tisíc korun. Policisté se případem zabývají a zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu krádež.
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s městskou policií

Povykovali na cestující
V průběhu středy 28. a čtvrtka
29. ledna vyjížděli strážníci na základě oznámení od občanů do haly
nádraží, kde se zdržovaly osoby bez
domova. V dopoledních hodinách
se jednalo o prostory místního nádraží. Druhý den v podvečer o budovu hlavního nádrží. V obou případech se pánové opírali o radiátor
a povykovali na cestující. Strážníci
je z místa vykázali. Jelikož u těchto
osob dochází k jednání opakovaně,
obě záležitosti byly postoupeny
správnímu orgánu.

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

KLUZIŠTħ NA NÁMħSTÍ: PROSTħ BUDE
NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ
DVACETILETÝ BEZDOMOVEC DOSTAL KRONIKA
Jiří Pastorek vykradl obchod
v Hradčanech i hospodu ve Vřesovicích Zlodějna v baru
DVA ROKY
„Je to můj velký sen,“
nenechává se odradit
problémy náměstkyně
Ivana Hemerková

!
O
V
O
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PROSTĚJOV Škola ho nebavila, práci nehledal. Raději se
poflakoval s kamarády po hospodách a kouřil „trávu“. Ze
střední ho vyhodili v „druháku“, z domova nedlouho po
jeho osmnáctých narozeninách. Ocitl se na ulici a měl hlad.
Svým způsobem mu nezbývalo nic jiného než krást. Sice
loupil „jen“ v malém, ale ani to moc neuměl. Snad proto
jej vždy brzy chytili. Opakované alternativní tresty bohužel
k ničemu nevedly a tak Okresní soud v Prostějově minulé
úterý poslal Jiřího Pastorka na dva roky do vězení.
původní zpravodajství z Prostějova

Nechtěli mu nalít,
přivolal si strážníky!
K neskutečné drzosti se minulé úterý
27. ledna večer snížil opilý muž. Po
obsluze baru vyžadoval další alkohol.
Servírka mu však pro jeho stav odmítla lihoviny přinést. Toto rozhodnutí host nemínil akceptovat a její
počínání telefonicky nahlásil na linku
156. Přivolaní strážníci se snažili nespokojenému zákazníkovi vysvětlit
vzniklou situaci. Dvaapadesátiletý
muž nakonec zákonné podmínky
pro nepodání alkoholických nápojů
pochopil a z provozovny odešel. Obsluha se zachovala správně. Pokud by
muži alkohol podala, hrozila by jí pokuta až do výše tří tisíc korun.

netové stránky www.vecernikpv.cz

pro Večerník
Letošní Vánoce byly pro tehdy devatenáctiletého Jiřího Pastorka první, které strávil ve vězení. Dostal se
tam poté, co byl za opakované krádeže vzat do vazby. Už nyní je téměř
jasné, že to pro něj nebyly poslední
svátky, které strávil „v lochu“...
„Maminka po mně chtěla, abych jí
dával peníze na domácnost. Ale já
jsem žádné nevydělával a než bych
se s ní hádal, raději jsem z domova odešel,“ prozradil Jiří Pastorek,
který nějaký čas prožil u známé kolotočářské rodiny Finků na statku

Než byl obžalovaný Jiří Pastorek vzat do vazby, tak obýval polorozpadlý dům nedaleko hřiště v Hradčanech.
Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL
v Dobrochově. I odsud však odešel a dal přednost polorozpadlému
domu nedaleko hřiště v Hradčanech.
V pátek 23. ledna „oslavil“ Jiří Pastorek dvacáté narozeniny, o čtyři dny později byl postaven před
prostějovský soud. Důvodem byl
fakt, že ze zahrady ve Vřesovicích
ukradl kolo, „vybral“ obchod
v Hradčanech a z hospody ve Vřesovicích vzal cigarety, alkohol
i revolver. „Šel jsem v noci z hospody v Bedihošti. Neměl jsem vůbec

žádné peníze, ale zato hrozný hlad.
Když jsem procházel kolem pohostinství ve Vřesovicích, napadlo mě,
že bych ho mohl vykrást,“ popsal
před tribunálem Pastorek, který se
ke všemu zcela otevřeně doznal.
Prostějovský soud mu následně za
sérií krádeží vyměřil dvouletý trest.
„Ve váš prospěch hovoří nízký věk
i plné doznání. Co vám naopak přitěžuje, je fakt, že jste byl v minulosti
za krádeže opakovaně odsouzen
k podmíněnému či alternativnímu
trestu. Trest obecně prospěšných

prací jste sice vykonal, bohužel jste
ale kradl dál,“ vyjádřil se soudce
Petr Vrtěl, který zároveň vyslovil
naději, že v případě Jiřího Pastorka ještě není vše ztraceno. „Budete
mít možnost nějaký čas přemýšlet
o svém životě a po polovině trestu
můžete být propuštěn. Doufám, že
se vzpamatujete, doděláte si školu
a začnete žít odpovědnějším způsobem života,“ uzavřel Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
státní zástupce si ponechal lhůtu
pro možnost odvolání.

Ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku je podezřelý zatím neznámý pachatel, který zřejmě využil chvilkové nepozornosti jedné z návštěvnic
restauračního zařízení v Prostějově
a minulé pondělí 26. ledna ve večerních hodinách jí v nestřeženém
okamžiku odcizil kabelku. Žena si
ji odložila na barový pult. Měla v
ní peníze, osobní doklady, platební
kartu, dva mobilní telefony a další
věci osobní povahy. Neznámý pachatel jí způsobil celkovou škodu
za sedmnáct a půl tisíc korun.

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

V autě se zákazem

Minulé úterý 27. ledna krátce před
osmou hodinou večer policisté
v Konečné ulici v Prostějově zastavili vozidlo Ford Escort, kterému
nesvítila pravá část vozidla. Při kontrole šestadvacetiletého řidiče zjistili,
že má Magistrátem města Prostějov
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do ledna příštího
roku. Policisté mu na místě zakázali další jízdu. Nyní je mladý muž
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za což mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Lékařské případy pod drobnohledem

PÁD ZE ŽEBŘÍKU A PODŘEZANÉ ŽÍLY...
PROSTĚJOV Do nového seriálu Večerníku, jehož první
díl jsme vám přinesli v minulém vydání, se dnes zapojuje
další ředitel složky Integrovaného záchranného systému
Prostějov. Po veliteli městské
policie Janu Nagymu navazuje Večerník spolupráci také
s ředitelem Zdravotnické
záchranné služby Prostějov.
Uplynulých sedm dnů z pohledu prostějovských záchranářů zhodnotil pro Večerník
Radomír Gurka.

do Olšan u Prostějova a po nárazu
do stromu utrpěla závažná zranění.
„Zásah lékařů byl velmi ztížen tím,
že dívku hasiči vyprostili z vozidla až
po zhruba deseti minutách. Nějakou
dobu tedy trvalo, než se dostala do
naší péče. Samozřejmě, lékař se už
v autě snažil řidičce pomoci, zajistil žílu a dechové cesty, podal léky.
Jakmile hasiči zraněnou vystříhali
z vozidla, byla naložena do sanitky.
Utrpěla velmi vážné zranění hlavy
s krvácením do mozku,“ popsal Radomír Gurka. Večerník aktuálně informuje na straně 3.
Pokus o sebevraždu

Neštìstí na silnici

V hodnocení se šéfem prostějovské
záchranky se nešlo nevrátit k závažné dopravní nehodě z pozdního
večera předminulou neděli 25. ledna. Mladá dvaadvacetiletá řidička
těžce havarovala na silnici z Držovic

K patrně nejzávažnějšímu případu
vyjížděli lékaři prostějovské záchranky uplynulé pondělí 26. ledna.
V domě na Prostějovsku si mladík
sáhl na život. „Byli jsme přivoláni
k případu pokusu o sebevraždu, kdy
se mladý muž pořezal na zápěstích

obou horních končetin a také na
krku. Jednalo se o poměrně velkou
krevní ztrátu, ale pacient byl při vědomí a komunikoval s námi. Rány
jsme mu ošetřili, přiložili tlakové
obvazy a pacient dostal infúze. Byl
převezen na urgentní příjem chirurgické ambulance, a pokud mám
správné informace, následně i trans-

“

ne, muž po pádu z výšky na zem nebyl
schopen sám vstát a přivolat si pomoc.
Jeho příbuzní přijeli domů až odpoledne, kdy ho našli. Muž byl tak kromě
lehčích poranění značně podchlazený,
lékaři ho zabalili do termofólií, poskytli
nezbytnou první pomoc a převezli do
nemocnice,“ prozradil šéf prostějovské
záchranky Radomír Gurka.

Byl převezen na urgentní příjem chirurgické
ambulance, a pokud mám správné informace,
později byl transportován na psychiatrii.

Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov
Foto: Michal Kadlec

portován na psychiatrii,“ svěřil se k Uplynulý týden podle šéfa prostějovské záchranky nebyl pro jeho
dalšímu případu Radomír Gurka.
tým nijak výjimečný. „Výjezdů
jsme měli celou řadu, ale jejich počet
Po pádu z žebøíku mrznul
nijak nevybočil z celoročního průRovněž v pondělí 26. ledna měl po- měru. Kromě případů, které jsme
řádný pech muž středního věku, který už zmiňovali, se jednalo o výjezdy
v obci na Prostějovsku spadl venku ze k pacientům se zraněním při pádu
žebříku. „K této události došlo dopoled- na zamrzlých a tím kluzkých komu-

nikacích. Převážně šlo o naraženiny,
jen výjimečně o zlomeniny končetin. Dále naši lékaři vyjížděli k lidem
s dechovými potížemi, bolestmi
v oblasti hrudníku, s neurologickými
potížemi a podobně. Samozřejmě
jsme zabezpečovali jako každý jiný
týden převozy nemocných mezi jednotlivými špitály, zaregistrovali jsme

také dvě přirozená úmrtí starších
osob. Ve středu osmadvacátého ledna jsme potom asistovali u dopravní
nehody na silnici mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané, kdy žena jako
spolujezdkyně v autě utrpěla lehké
poranění hrudníku,“ uzavřel hodnocení uplynulých sedmi dnů Radomír
Gurka.
(mik)

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

Jak dlouho může obecně
kriminalistům trvat, než vypátrají pachatele loupežného přepadení? Záleží především na okolnostech...

JIŘÍ ČERVENKA

PATRIK HORVÁT

se narodil 22. června 1965 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
24. října 2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 45 do 50 let, měří 180
centimetrů, má střední postavu a hnědé krátké vlasy.

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 175 centimetrů,
má obézní postavu, hnědé oči a černé
vlasy.
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ERIK DŽUDŽO

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 30. září 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. ledna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 165
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 25. června 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. ledna 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 19 do 20 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

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.

Prostějovským policistům
se to v případě ozbrojeného přepadení obsluhy baru
Plzeňka v Krasické ulici povedlo celkem hodně rychle,
přesně za třiačtyřicet dní.
Mladík závislý na drogách
už bručí ve vazbě, navíc ho
ještě čekají další obvinění
z jiných jím spáchaných zlodějen. Nezbývá než nyní říct
- bravo policisté!

Jak se vám bude zamlouvat?
někdy v polovině února a uvidí se, zda
se habry budou kácet nebo se odbor
životního prostředí rozhodne na nátlak ochránců vydat nařízení o jejich

Koláž Veéerníku
zachování. Dosud tedy nevíme, jak
velkou plochu budeme moci pro kluziště využít. Rozhodnutí o kácení či
nekácení ovšem nebude mít podstat-

ík NADÁLE
nalistujte stranu 26

ný vliv na realizaci našeho plánu. Jsou
dvě možnosti, buď budeme mít přes
zimu na náměstí kluziště velké, nebo
musíme objednat něco menšího,“ nenechává se zviklat Hemerková.
Její slova potvrzuje i stranický šéf
a taktéž náměstek prostějovského primátora. „Záležitost kluziště projednáváme, jsme teprve na počátku. Musíme navíc získat vhodného dodavatele,
který by nám kluziště buď propůjčil,
nebo prodal do našeho vlastnictví,“
přidal Jiří Pospíšil.
Podle Ivany Hemerkové nyní dodavatelé nabízejí různé typy umělých
kluzišť, pochopitelně se zařízením na
výrobu ledu. „Naším prvořadým cílem je během zimy vytáhnout děti ven
z domovů od televizí a počítačů, aby
alespoň na chvíli sportovaly. Já jsem
se v poslední době hodně setkávala
se stížnostmi na počasí, které dlouhodobě v Prostějově nedovoluje lidem
bruslit na drozdovickém rybníku. Je
to tak, kdybychom se měli spolehnout
na mrazivou zimu, to bychom se asi
načekali,“ míní náměstkyně.
Zatím je těžké odhadnout, jaké
zastání bude mít tento projekt u
zbývajících členů radniční koalice.
„Rozhodně to není nezajímavá myšlenka, jak udělat další krok k oživení
centra města. Uvidíme, zda se podaří
vyřešit všechna technická úskalí, každopádně očekávám na toto téma širokou diskuzi i v zastupitelstvu,“ nechal
se slyšet primátor Miroslav Pišťák.
A co na to opozice? „Mně osobně
se tato základní myšlenka líbí. Ale
jakmile se uvažovaná investice bude
projednávat na zastupitelstvu, budu
chtít samozřejmě znát nákladovost
a režim užívání kluziště,“ odpověděl na
dotaz Večerníku Tomáš Blumenstein,
zastupitel za Občanskou demokratickou stranu.

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

Anketaaneb
ptali jsme se v ulicích

LÍBILO BY SE VÁM
LEDOVÉ KLUZIŠTĚ
NA NÁMĚSTÍ?

NEVÍM

PATRIK POLÁŠEK
SMRŽICE
„Popravdě nevím, jestli bych na náměstí
chtěl ledové kluziště a ani nevím, co
si o tomto nápadu myslet. Sám nejsem bruslařem, ale ten kdo chce jít
bruslit, tak si zajde na zimní stadion
nebo na nějaký rybník. Mám obavy,
že by umělé kluziště obsazovali hlavně
nepřizpůsobiví jedinci. Také je podle
mě škoda stromů, které by byly vykáceny a na náměstí by určitě chyběly.“
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DALŠÍ STATISÍCE PRO AZYLÁK

PROSTĚJOV Azylové centrum
v Určické ulici, které je už několik měsíců zcela zaplněno lidmi
bez vlastního domova, získá letos
od prostějovského magistrátu výraznou pomoc. Přestože toto sociální zařízení má financovat kraj,
z městské kasy sem poputuje celkem sedm set milionů korun!
„Doporučujeme
zastupitelům
schválit veřejnou finanční podporu
ve výši půl milionu korun Azylovému centru v Prostějově. Zároveň
jsme v radě města ještě navrhli
schválit podporu Občanskému

sdružení sociální pomoci Prostějov ve výši dvou set tisíc korun na
dofinancování provozu azylového
domu,“ prozradila Alena Rašková,
náměstkyně primátora pro sociální
oblast. „Jistě, azylák má financovat
kraj, jenomže toto zařízení pomáhá
převážně prostějovským bezdomovcům. Cítíme tedy morální povinnost přispět na jeho provoz,“ dodal
primátor Miroslav Pišťák.
Provoz celého centra zajišťuje osmnáct pracovníků, roční náklady
jsou vyčísleny na 7,7 milionu korun.
(mik)

Světe div se, ochránci

přírody CHTĚJÍ KÁCET…

ANO

Z paréíku ve Vrahovicích co nevid÷t zmizí všechny letité bąízy. Jsou jich
zhruba dv÷ desítky.
Foto: Michal Kadlec
MICHAELA KRNÁĠOVÁ
PROSTħJOV
„Kluziště na náměstí je dobrý nápad.
Nejsem sice bruslař, ale kluziště by
alespoň do centra města přilákalo více
lidí. Zimní stadion v Prostějově je totiž
zejména kvůli hokeji často obsazen,
tak si obyvatelé Prostějova mohou
veřejně zabruslit jen pár hodin v týdnu.
Nejlepší místo pro kluziště by ale bylo
na volném placu pod radnicí, kde by
se bruslaři mohli kochat výhledem na
kuželnu a radnici.“
Ptala se Aneta Křížová

PROSTĚJOV, VRAHOVICE Jindy se perou za každou větvičku,
v případě parčíku ve Vrahovicích
je tomu ale naopak. Sami ochránci
přírody totiž upozornili radní na
nebezpečí, které pro řidiče zaparkovaných vozidel představují staré
břízy.
„Poměrně nedávno v parčíku na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích došlo
k případu, kdy vlivem silného větru
spadla vyvrácená bříza na zaparkovaný automobil. A jak nás ochránci pří-

rody upozornili, několikrát do měsíce
tady odklízejí popadané větve, a to
mnohdy i velmi silné,“ poukázala na
aktuální problém Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. „S ochránci přírody jsme se v tomto případě dohodli
velice rychle, staré břízy necháme ve
Vrahovicích co nejdříve pokácet a parčík oživíme novou výsadbou,“ dodala
náměstkyně primátora.
Řidiči se pak snad tady přestanou bát
parkovat...
(mik)

prostějovským zastupitelům. Rubriku
„Radní pod palbou“ tak střídá nová s
názvem „Zastupitelé, k věci!“ Věříme, že
Jak už jsme informovali v minulém seriálu rozhovorů. V rámci pravidel- připravované rozhovory naše čtenáře
vydání, Večerník přistoupil také ných interview dá nyní příležitost rovněž zaujmou, určitě totiž budou
k zásadní změně v dlouhodobém k reakcím na daná aktuální témata mnohem ostřejší!

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Bývalá pĆedsedkynø Milada Sokolová už není ani êlenkou kulturní komise

„Kdo
se
zeptá,
ihned
dostane
od
koalice
pŐes
prsty?!“
V ZÁKAZU!
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

NAŠE KAUZA

Michal
KADLEC

Ještě donedávna jako členka
Rady města Prostějova mimo
jiné šéfovala kulturní komisi. Po
neúspěchu její mateřské ODS
v podzimních komunálních
volbách 2014 ale zůstala už jen
„pouhou“ zastupitelkou a navíc
podle všeho upadla v nemilost
u současných členů radniční
koalice. Ti s totiž s Miladou
Sokolovou (na snímku) už
nepočítají ani jako s řadovou
členkou kulturní komise rady
města!
ƔƔ Jak jste tuto zprávu vzala?

Ąidiéce tohoto luxusního auta bylo
minulé pond÷lí odpoledne asi zat÷žko jít se špinavým prádlem do éistírny p÷šky. A tak zaparkovala jako
barbar... Foto: Dagmar Šrámková

„Předně chci říct, že v žádném případě
to nebude mít vliv na moje kulturní
aktivity. Pracovala jsem pro kulturu
v Prostějově zejména prostřednictvím
Okrašlovacího spolku před vstupem
do komise, během svého působení
a budu i nyní. Na druhé straně mám
k současné situaci několik výhrad,
v nichž zdaleka nejde o mou osobu, ale
o princip...“

ƔƔ Povídejte, jaké například?
„Neodpustím si jednu poznámku
k sestavování současných komisí. Až
nástup této koalice na radnici znamená, že všechny strany zastoupené v zastupitelstvu již nebudou mít své členy
v komisích města! Když jsem vedla
kulturní komisi, zasedal v ní i komunistický zastupitel, přestože tato strana
byla v opozici. Nyní se na určitou část
opozice nedostalo, přestože z radnice
stále slyšíme, že jde v komunální politice přeci hlavně o lidi. Proč ale pak rada
´vyhodila´ z návrhů do komisí takové
osobnosti, jako je zakladatelka charitativní organizace ADRA v Prostějově
paní Palacká, pan ex-ředitel reálky Kolář nebo dosavadní šéf komise výstavby
Tomáš Blumenstein? To snad platí,
že kdo se na zastupitelstvu radních na
něco nepříjemného zeptá, ihned dostane od koalice s většinou jednoho hlasu
přes prsty?! Z výsledků sestavování komisí se to tak jeví. Bohužel velkorysost
mi v jednání koalice prostě chybí.“
ƔƔ Údajně jste se ještě ucházela
o členství v komisi prevence a kriminality. Je to pravda?
„Ano, je to tak. Nejenom z mých debat
s občany na Facebooku vím, že bezpečnost trápí stále více Prostějovanů. I tady

mi ale koalice vystavila červenou a jako
zastupitelka s mandátem od občanů nebudu tedy z rozhodnutí koalice ČSSD,
KSČM a PéVéčka pracovat v žádné
z nich. Škoda, že při sestavování komisí
převážilo politikaření nad dosavadními
dobrými prostějovskými tradicemi...“
ƔƔ Nominovala Občanská
bčanská demodemo
kratická strana své kandidáty do
všech třinácti komisíí rady města?
„Ano, uspěli ale jen tři naši členové! Pracovali jsme snad
ad v minulém
funkčním období špatně,
patně, či se
našich zástupců koaliční
iční trojlístek
obává, když stejně velká strana
KDU-ČSL má mnohem
hem větší zastoupení? Neumím si tuto nevoli současné radniční koalice vysvětlit.“
ƔƔ ODS není zatím úspěšná ani co se
týká zvolení zástupců
ců této pravičního
cové strany do finančního
a kontrolního výboru
ru
zastupitelstva. Budete na únorovém
jednání zastupitelů navrhovat opět
stejné kandidáty
nebo nominujete
náhradní?

„To byl velmi zvláštní postup koalice.
Rada města naše kandidáty nejprve
doporučila a pak pro ně koaliční zastupitelé na zastupitelstvu nehlasovali.
Na únorovém zastupitelstvu rozhodně nenavrhneme kandidáty, které by
z našich řad vybírala koalice. Chceme
před zastupitelstvem
ještě jednat s panem primátorem a pak se
dohodnout
uvnitř strany
na dalším
postupu.“
Foto: archiv
Večerníku

Foto: Michal Kadlec
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Spoleènosti .A.S.A.
konèí smlouva
Prostějov (mik) - Společnosti
.A.S.A. Technické služby končí
v roce 2016 dlouhodobá smlouva
s městem. Prostějovští radní tak mají
nejvyšší čas, aby připravili náročné
výběrové řízení na nového dodavatele komunálních služeb. „Rada
města Prostějova na své poslední
schůzi zřídila pracovní skupinu pro
přípravu zadávacího řízení na dodavatele komunálních služeb. Vzhledem k tomu, že řízení bude probíhat
v režimu významné veřejné zakázky,
pro kterou legislativa určuje mimo
jiné nejméně o polovinu delší časové
lhůty pro doručení žádostí o účast
a pro podání nabídek oproti běžným
otevřeným zadávacím řízením,
a také z důvodu značné náročnosti při
vypracování rozsáhlé zadávací dokumentace, bude se jednat o poměrně
dlouhý proces. Proto začínáme
s jeho přípravou již dnes,“ potvrdil
Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Prostějova.

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

„Kluziště na náměstí je moje velké
přání a současně i jeden obrovský sen.
Chtěla bych, aby vzniklo v prostoru
mezi muzeem a bývalou prodejnou
Humanic a bylo k dispozici pro nejširší veřejnost už od letošního listopadu
do konce ledna příštího roku,“ potvrdila Večerníku svůj neutuchající zájem
o realizaci nevšední investice města
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Je to dobrý nápad? Podle Večerníku
ANO, ostatně stejnou zimní atrakci
pro své občany už zavedly více než
dvě desítky měst v České republice.
„Přesně tak, a všude byla kluziště hoj-

„Je to můj velký sen,“
nenechává se odradit
problémy náměstkyně
Ivana Hemerková

!
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MARTIN ZAORAL

Umolousaný, vousatý a rozvedený alkoholik choulící se u nádražního radiátoru. Tak to byla dlouho typická podoba
bezdomovce. Ta se ovšem mění. Pokud
se pozorně podíváme kolem sebe, zjistíme, že bezdomovci nám mládnou!
Není to samozřejmě tak, že by se
u jednotlivých lidí bez domova nějakým zázrakem snižoval věk, nebo že
by jim život na ulici natolik prospíval a
vypadali by čím dál mladší. Důvodem
snižování průměrného věku bezdomovců je prostě to, že mezi nimi končí
čím dál mladší lidé.
Ještě před třemi roky byl dle Českého
statistického úřadu typický bezdo-

Když se řekne dobré jídlo, automaticky si, zřejmě vlivem bezpočtu
knižních a filmových zpracování,
u plotny či pece představím dobromyslnou babičku s plným tácem
dobrot nebo usměvavou baculku
v zástěrce s volánky.
Té představy využívají i výrobci
cukrovinek, kteří své výrobky často
pojmenují jako Babiččin poklad,
PATRIK potěšení
POLÁŠEK
Cukrářčino
nebo Z domácí
SMRŽICE
pekárničky,
přestože výsledná pochoutka babičku či domácí pekárnu ani nezahlédla a byla hromadně
upečena ze zmražených polotovarů
v nedalekém zahraničí. Takže, kde
je ona pohádková romantika ku-

NEVÍM

si už nevěděli rady. Takže se museli
zatvrdit a nechat své potomky jít...
Každý z bezdomovců potvrdí, že
vrátit se z ulice do normálního života je těžší než udělat dvě stě kliků
v kuse. Čím dál více dnešních osmnáctiletých tak až do smrti čeká střídavý život mezi ulicí a kriminálem.
A kde jsou mladí, tam jednou budou
i děti. Nejsme tak bohužel daleko od
doby, kdy se u nás budou běžně rodit
„děti ulice!“

chyně vonící vanilkou nebo pečenou
kýtou? Asi si holt musíme zvyknout,
že Magdalena Dobromila Rettigová dvacátého prvního století je
plešatá, lehce přisprostlá, do tajů
vaření a pečení nás zasvěcuje prostřednictvím televize a zbytkem republiky se nechá oslovovat ‚šéfe‘.
A zatímco v uplynulých staletích
stačila na přípravu pořádné hostiny jen mouka, sůl a trocha koření, dnes se už téměř neobejdeme
bez kokosového mléka, výhonků
fazole mungo, citrónové trávy
a dalších exotických přísad. Velkolepé hostiny už ani nejsou v módě,
mnohem častěji si namísto bohaté

staročeské tabule, kde jako doma
byly smažené telecí uši s brzlíkem,
klobásky z mozečku a smažené
křupky z telecího hrudí si k obědu dopřejeme rychlovku v podobě
hamburgeru nebo gyrosu v pita
chlebu s vydanou dávkou tatarky.
Ono by to taky vypadalo přinejmenším podivně, kdybyste se po
městě producírovali s propečeným
kachním stehýnkem.
Tak jako tak, pokud jste si i vy ke
svým novoročním předsevzetí přidali bod „nebudu se tolik cpát“,
zakousnete se do cereální tyčinky
a o pečených kýtách si necháte jen
zdát...

išt÷ hlavn÷ b÷hem vánoéních a
Na Dolním nám÷stí v Olomouci bylo kluz
Foto: www.olomouc.cz
o.
novoroéních svátkč velmi slušn÷ využíván
Kluzišt÷ na nám÷stí T. G. Masaryka je již vlastn÷ samoząejmostí.

ně využívána. Podívejte se jen vedle
do sousední Olomouce. Tam fungovalo na Dolním námětí a zájem místních lidí byl tak obrovský, že pořadate-

favoritem vždycky byl a pořád je Přerov,“ potvrdil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Jak Večerník zjistil, město, které bude
souhlasit s výstavbou spalovny odpadů pro celý Olomoucký kraj, může
výrazně profitovat. „To určitě, je to
obrovský byznys pro každého provozovatele. Přiznávám, že jsme už probírali, zda o tom alespoň nediskutovat.
Nejsem si ale jist, zda by se pro spalovnu v Prostějově našlo vhodné místo
a jestli bychom se nesetkali s odporem
občanů. I když mohu zaručit, že současné moderní spalovny jsou naprosto ekologické,“ uzavřel toto téma Jiří
Pospíšil.
(mik)

NEŽ ZELENĚ?

hového systému, novým osvětlením
a rekonstrukcí chodníků okolo parku,“ vypočítala Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova.
Už nyní ale kolemjdoucí občané kritizují v parku příliš složitou cestní síť.
„Dřív tady bývalo více vysazené zeleně, teď to bude samý beton,“ napsal
jeden ze čtenářů Večerníku. To ale
náměstkyně primátora pro životní
prostředí odmítá. „Vždyť to není prav-

Mejdan pro chuťové buňky

MICHAELA KRNÁĠOVÁ
PROSTħJOV

Spitznerovy sady: VÍCE BETONU
PROSTĚJOV Už skoro celý rok
má skluz rekonstrukce Spitznerových sadů. Původně měla začít
vloni na jaře, ale kvůli problémům
s výkupem části pozemku byla odložena až do podzimních měsíců.
Ani tehdy však anabáze neskončila. Radní ale slibují, že dokončující
práce zahájí dělníci ze specializované firmy ihned jakmile to dovolí
počasí.
„Ještě je v parku třeba dokončit cestní síť, opěrnou zeď a začít se musí
terénní i sadové úpravy. Samozřejmě
počítáme také s vybudováním závla-

a n eb
FEJETON
PETRY HEŽOVÉ

ANO

lé museli prodloužit provozní dobu až
do pozdních večerních hodin,“ obhajuje projekt hnutí PéVéčko jeho první
dáma Ivana Hemerková.

Vše je ale zatím v plenkách, momentálně není totiž ani jasné, o jak velké
kluziště půjde a kolik bude stát. První
problém, který se musí vyřešit, je

správní řízení s ochránci přírody,
kteří protestují proti kácení dvou
zdravých habrů před muzeem. „To
je pravda, řízení bude ukončeno až

CHCETE
večern
To by byl KŠEFT...
ještě deset let, ale není to tak dlouhá
doba, jak se na první pohled zdá,“
míní Jaroslav Šlambor, uvolněný
radní Statutárního města Prostějova. „Důraz bude kladen hlavně na
koordinaci všech subjektů, které se
budou zabývat likvidací odpadů. Už
z hlediska efektivity nebude možné,
aby tento problém řešily jednotlivá
města a obce na vlastní pěst,“ dodal
Šlambor.
Stále hlasitěji se mluví o nutnosti vybudovat na území Olomouckého kraje obrovskou spalovnu, kde by se ekologicky likvidoval komunální odpad.
„Jednání probíhají již asi tři roky a jsou
vytipovány některé lokality. Hlavním

movec vyučený muž ve věku pětačtyřicet až devětačtyřicet let. Dnes už
je realita jiná. Na ulici bez možnosti
obživy končí mládenci i slečny, kteří
sotva dosáhli osmnácti roků. Školu
nedodělali, protože jim přišla zbytečná, v životě nepracovali, neboť
v tom neviděli vůbec žádný smysl.
Naopak všude slyšeli, že by v životě
měli dělat to, co je baví. A tak vstávali
před obědem a večer se poflakovali
s kamarády po hospodách.
Je jasné, že při takovém životním stylu se dostali do konfliktu s rodiči, kterým nakonec došla trpělivost. Měli
svých starostí až nad hlavu, a s dětmi
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ptali jsme se v ulicích

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

SPALOVNA v Prostějově?
PROSTĚJOV V roce 2024 už bude
zakázáno skladovat komunální
odpady na běžných skládkách. Už
z tohoto hlediska vyplývá pro kraje,
města a obce palčivá otázka, jak do
té doby zajistit systém ekologické
likvidace odpadů. Jednou z mála
možností je výstavba spalovny. Z té
mají ale občané všude na Moravě
strach... Ale proč?!
„Na téma ekologického zpracování
odpadů proběhla už řada jednání
a s kolegou Jiřím Pospíšilem jsme
se minulé pondělí zúčastnili na olomouckém magistrátu další schůzky
zástupců měst a obcí Olomouckého
kraje. Máme sice na finální řešení

publicistika

BEZDOMOVCI
MLÁDNOU!
KLUZIŠTħ NA NÁMħSTÍ: PROSTħ BUDE

V Prostějově se chystá něco, co
tady ještě nikdy nebylo. Čekáte
leckdy na zamrzlý rybník? Nebo
se prodíráte přecpaným ledem
Víceúčelové haly-zimního stadionu při veřejném bruslení?
Tak na tyto trable zapomeňte!
Vyznavači tohoto odvětví či jen
obyčejného dětského klouzání
totiž budou mít o zábavu postaráno přímo na náměstí T. G.
Masaryka. Prostějované by totiž mohli již brzy bruslit přímo
v centru města na umělém kluzišti! Originální nápad avizovali už
v předvolební kampani zástupci
hnutí PéVéčko. A jelikož Ivana
Nominujte osobnosti!
Hemerková s Jiřím Pospíšilem
Prostějov (mik) - Město Prostějov ve volbách uspěli, jali se okaudělí také v letošním roce významným mžitě svůj slib splnit. Večerník
osobnostem Ceny města Prostějova. zjišťoval, jak se jim to daří...
Do 28. února 2015 mohou občané,
organizace nebo občanská sdružení
nominovat jakoukoli významnou osobnost nebo kolektiv, jejichž práce znamená přínos pro město. „Osobnosti
a kolektivy, které výrazně napomohly ke
zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti
své činnosti, si zaslouží naše uznání.
Oceňované obory činnosti nijak
nevymezujeme, abychom tím nezúžili
výběr nominovaných. V uplynulých
letech byla Cena města udělena
mnoha osobnostem, jejichž práce je
rozmanitá. Od šíření demokracie, přes
celoživotní práci v divadelnictví až
třeba po činnost literární či hudební,“
konstatovala Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí Odboru kanceláře primátora
Statutárního města Prostějov.

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

da! Ve Spitznerových sadech bylo vykáceno čtyřiatřicet stromů a padesát
nových bude vysazeno. Navíc počítáme s vysazením celkem 2 027 kusů
dalších dřevin. Z toho je patrné, že
zeleně bude v parku daleko více než
v minulosti,“ prozradila náměstkyně
Hemerková.
Rekonstrukce Spitznerových sadů
vyjde městskou pokladnu celkově na
pět milionů a sedm set tisíc korun.
(mik)

HLAS LIDU

ZA PATNÁCT KORUN?

ZAPARKOVALA
Co by paní s prádlem chodila pěšky…
PROSTĚJOV Arogance některých
jedinců nezná mezí a je pouze dobře, že si toho obyčejní lidé všímají.
Večerníku poslala záběr dopravního přestupku u městských lázní
pohotová čtenářka, která zaznamenala podivné chování nejmenované podnikatelky v červeném
Mercedesu...
„Bylo pondělí šestadvacátého ledna
okolo půl páté odpoledne. Čekala
jsem na přechodu pro chodce u prostějovských lázní, když ze zatáčky od
ulice Vápenice se vyřítil červený Mercedes, prosvištěl přímo pruhem pro
autobusy MHD, načež jeho řidička
zaparkovala přímo u výjezdu autobusů a vyšla si takzvaně ´lážo plážo´ do
čistírny, která sídlí v budově. V té chvíli přijel autobus a po nastoupení všech
cestujících a následnému pokračování
v jízdě nemohl ze svého pruhu vyjet,
musel asi dvakrát couvat, aby se vůbec
vytočil a mohl pokračovat v cestě,“
popsala Večerníku nesvědomité cho-

vání řidičky Dagmar Šrámková z Prostějova. Jak dodala, drzost řidičky ji tak
dopálila, že ji neváhala vyfotografovat
a snímek poslat naší redakci. „Paní řidička nebyla v důchodovém věku, ani
tělesně postižená tak, že by nemohla
využít parkování svého auta například
na parkovišti u Kubusu a následně
si špinavé prádlo zanést do čistírny
pěšky,“ míní ještě právem rozzlobená
čtenářka.
Snímek červeného Mercedesu poslal
Večerník také městské policii. „Děkujeme za upozornění. Nicméně se pozastavuji nad tím, proč lidé něco takového posílají nejprve do novin a raději
neupozorní ihned policii, například
na bezplatnou linku 156. Přestupek
bychom okamžitě řešili a řidičku pokutovali,“ zareagoval Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
I přesto má ale Večerník k dispozici
poznávací značku červeného Mercedesu, tak snad bude vůle arogantní
řidičku zjistit zpětně...
(mik)

HLAS BOŽÍ
Pøijïte si pro ni!

Domovníka a kamery…

Nevěřícně jsem si přečetla ve Večerníku reportáž o souzené doktorce Ivaně
Pluhařové. Vím, že podvedla nejen
v Prostějově spoustu lidí a obrala je
o peníze. Nemůžu ale pochopit, jak je
možné, že opakovaně se nedostavuje
k soudu a prochází jí to. Copak je těžké
ji zadržet a k soudnímu jednání prostě
předvést? Stačí jen, aby si pro ni policisté přišli na tenisové kurty v Prostějově,
kde se vyskytuje denně se svou dcerou!
P. S., Prostějov

V minulém čísle Večerníku mne zaujaly články s názvy ´Strážníci našli zapomenutou mrtvolu´, ´Na Pujmance
to vře´ a ´Městská kasa´ už nejde ani
zavřít jak přetéká. Situace v domech
se sociálními byty je již dlouhodobě
v Prostějově neúnosná a prakticky neřešená. Doplácí na to slušní a bezproblémoví nájemníci. Možná by stálo za
to, oprášit kdysi běžnou funkci domovníka či domovnice, za první republiky
v činžovních domech téměř nepostradatelnou, pokud tam pan domácí nebydlel sám. Ze zákona je odpovědností
vlastníka domu za obstarání pořádku
a čistoty. Pokud si úklid nezajišťují sami
nájemníci, je náklad rozúčtován ze
záloh na služby poskytované pronajímatelem. Divím se, že tato možnost
nebyla ještě uplatněna v domech v ulici
Jana Zrzavého, v „parlamentu“ a také
problémové Pujmanové. Domovník
by uklízel, dbal na pořádek a měl samozřejmě i všeobecný přehled o dění
v domě. Možnost, jak se pokusit zajistit třeba tři pracovní místa dotovaná
z Úřadu práce. Kamerový systém u
vstupů domů mohl být instalován již
dávno, slušní nájemníci by to jen ocenili. Přetékající městská pokladna by
mohla pomoci se zlepšením stavebnětechnického stavu bytového fondu
města Prostějova. Nájemníci by nemuseli psát petice se žádostmi na opravy,
které je stejně ze zákona povinen provádět vlastník nemovitostí.
Antonín Sprinz, Prostějov

Díky za upozornìní

Zásluhou Večerníku jsem se konečně
dozvěděla, kdo je onen muž, který má
být nakažen svrabem a je hrozbou pro
všechny návštěvníky hlavního nádraží. Každý den jezdím z Prostějova do
Olomouce za prací a odpoledne se
vracím domů. Toho muže samozřejmě poznávám, je známou postavičkou
celého nádraží. Mám dojem, že i ode
mě v minulosti vyžebral nějakou tu
korunu. Teď se mu ale budu vyhýbat,
nechci být z těch, kteří se od něho nakazí. Děkuji Večerníku za upozornění
nejenom mně, ale celé veřejnosti.
Božena Zatloukalová, Prostějov
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CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
nalistujte
stranu 26

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Ač už máme pocit, že se zima ztratila někde v nenávratnu, aktuálně
nám kapku posněžilo. Podle kalendáře je stále teprve únor, a proto se
dnes podíváme na to, co Prostějované zažívali v letech minulých právě během tohoto měsíce.
Před pětašedesáti lety byla v Krasicích
otevřena družstevní prádelna, to bylo
jistě radosti! Dnes nám to připadá jako
samozřejmost, ale automatické pračky,
kapsle na praní, sušičky a další vymo-

ÚNOROVÉ PAMĚTNICKÉ POHLEDY DO KRONIK

aneb od prádelny až po falešné dolary
ženosti současnosti, to bylo v roce
1950 science-fiction. Ve stejném roce
otevřel své brány klub Oděvního podniku. Kde je mu dnes konec, místo něj
zde máme padající trosku….
Únor 1955 a sláva pro čtyři šťastné
v našem městě, co se stalo? Uskutečnil se první televizní přenos a v Prostějově tento signál zachytily celkem
čtyři televizory. Jejich cena byla 2 000
tehdejších korun, nechtějte to přepočítávat, dnes byste se nedoplatili,
v roce 1955 byla totiž průměrná
mzda 1 200 Kč.
V roce 1970 zas tak veselo tedy nebylo. Televizí sice běhalo více, ale mimo
jiné také stále probíhaly pohovory
před takzvanými prověrkovými komisemi, které řešily, kdo se jak zachoval po srpnové okupaci v roce 1968.
Kdo „neprošel“, vedlo se mu v letech
následujících velmi zle a nedobře.
Zato těm, kteří chytili správný vítr, se
vedlo zcela jistě dobře, neboť se mohli například prosadit v obnoveném
Socialistickém svazu mládeže v Leninském svazu mladých, a jiných pochybných kolaborantských spolcích.

Odbornou veřejnost historickou pak
v tomto roce zasáhla smrt doktora
Jana Kühndela, historika, muzeologa,
ředitele muzea i okresního archivu
a autora mnoha důležitých knih a statí o našem městě.
Je to právě čtyřicet let, co vzalo za
své bývalé židovské ghetto v okolí dnešního Špalíčku. Ano, v roce
1975 byla zlikvidována řada domů
v Uprkově ulici a jejím okolí. Důvodem se stala stavba Kulturního a
společenského centra, tedy „Kaska“,
dnešního Společenského domu,
jehož osud je ovšem aktuálně díky
dlouholetým tahanicím jaksi nejasný.
Únor 1980 zaznamenal úmrtí významného prostějovského rodáka,
malíře Aloise Fišárka, který získal
v roce 1979 titul národní umělec. Pražané mají dnes a denně možnost jezdit okolo jednoho z jeho děl v metru
a to konkrétně na stanici Háje.
A máme tu únor 1990. Vzhledem
k době porevoluční se toho událo opět
velmi mnoho, a tak si připomeňme,
že například začalo docházet k výměnám ve vedení základních i středních

škol a v průmyslových podnicích, byl
ustaven Demokratický svaz Romů,
dále komise pro rehabilitaci bývalým
režimem perzekuovaných občanů,
rekonstruována byla rada městského
národního výboru a tehdejší nové zastupitelstvo, ve kterém se rapidně zvýšil počet nestraníků reprezentujících
Občanské fórum, schválen byl nový
rozpočet města. Rapidně ubývalo členů KSČ, celkem 3 200 jich odevzdalo
svoji legitimaci, naopak své buňky začaly vytvářet strany nové či obnovené,
takže v únoru zaznamenáváme vznik
místní organizace Křesťansko-demokratické strany a dále okresní jednání
Československé strany sociálně-demokratické. Kriminalisté v tomto měsíci zajistili v našem městě padělané
dolarové bankovky vyšších hodnot,
inu demokracie a svoboda s sebou začaly přinášet i negativní jevy.
Končíme pohled do kronik, který se
dnes týkal února, chtělo by se mi zakončit dnešní analýzu oním známým:
„Únor bílý - pole sílí“, ale bojím se,
aby ten sníh zase rychle neutekl, a tak
o něm prostě dnes mluvit nebudeme...
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Děti, zdraví, pejsci

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!

www.vecernikpv.cz

Tereza BOHANOSOVÁ
27.1.2015 51 cm 3,60 kg
Čelechovice na Hané

Magdaléna KALÁBOVÁ
24.1.2015 50 cm 3,30 kg
Kostelec na Hané

Nela VYSLOUŽILOVÁ
24.1.2015 54 cm 3,55 kg
Prostějov

Valérie OHLÍDALOVÁ
25.1.2015 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Karolína POLÁŠKOVÁ
25.1.2015 48 cm 3,15 kg
Hlušovice

Kateřina BALÁŠOVÁ
26.1. 2015 54 cm 4,30 kg
Prostějov

Dominika HUBÁČKOVÁ
26.1.2015 50 cm 3,70
Prostějov

Viktor NEUMANN
23.1.2015 55cm 4,05 kg
Mostkovice

Jiří KRÁL
28. 1. 2015 49 cm 3, 20 kg
Prostějov

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

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.

ROYAL

je kouzelný kříženec Papillona, malého vzrůstu, ve
věku cca šesti roků, s veselou a klidnou povahou.
Miluje lidi a nejlépe mu bude doma vedle pánečka
na gauči. Na vodítku chodí pěkně a netahá, bez
problémů se snese s fenkou.

ARAMIS

je krásný představitel plemene Labradora, velkého
vzrůstu, věk cca pěti let. Skvělý, pohodový pejsek vyrovnané a přátelské povahy tak, jak se od tohoto plemene očekává, miluje lidi a kontakt s nimi. Každý
dýý dden je
neustále pozitivně naladěn a je velký mazel.

DON

RARÁŠEK

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca čtyř roků.
Je milé a vyrovnané povahy, ze začátku potřebuje
chvilku, než začne někomu novému důvěřovat.
Jakmile získá důvěru, je z něj ten největší mazel ppod
sluncem. Na vodítku chodí pěkně, netahá.

je kříženec středně velkého vzrůstu, ve věku cca tři
roky. Má přátelskou, temperamentní povahu, je vhodný na výcvik. Miluje lidi a jejich pohlazení, je to velký
mazel. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde
bude moci volně pobíhat a hlídat. S fenkou se bez
problému snese.

Z nemocnice ...

CHCETE

PROSTĚJOVSKÉ BABIČKY PŘEDČÍTAJÍ HOSPOTALIZOVANÝM DĚTEM
PROSTĚJOV Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL,
se jako první v Olomouckém
kraji zapojila do projektu Počteníčko s babičkou. V jeho
rámci seniorky dětem hospitalizovaným v nemocnici předčítají
z knih a nejen to. Smyslem projektu je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici, ale zároveň
i nabídnout využití volného
času seniorům, zlepšit mezigenerační vztahy i vzbudit zájem
dětí o čtení a knihu.
V rámci projektu Počteníčko
s babičkou do prostějovské nemocnice dobrovolně dochází
střídavě sedmnáct seniorek, převážně bývalých učitelek, které
dětem předčítají pohádky či

jinou dětskou literaturu především českých autorů, můžou říkat
básničky, nebo i zpívat a hrát si
s nimi. „Hlavní činností babiček je
předčítání pohádek, podle zájmu
dětí ale samozřejmě neklademe
fantazii meze. Určitě se děti občas
dočkají i nějakého toho kreslení,
tvoření či zpěvu a zahrají si s dětmi
společenské hry,“ říká vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice
Prostějov Jitka Voříšková.
Velkým pozitivem projektu je přitom to, že Počteníčko s babičkou
probíhá téměř každý den, tedy
prozatím čtyřikrát týdně, nikoliv
například dvakrát do měsíce, jako
tomu bývá u jiných nabízených
aktivit. „Babičky jsou na dětském
oddělení k dispozici v pondělí

Počteníčko s babičkou je mezi
dětskými pacienty prostějovské
nemocnice stále více oblíbené.
Foto: archív Nemocnice Prostějov

a úterý mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, o víkendech
a svátcích pak mezi desátou a jedenáctou dopolední. Při nečekané
události, kdy by jedna z babiček
nemohla na poslední chvíli přijít,
si sami zajistí náhradu, takže děti
o své čtení nepřijdou,“ uvedla dále
vrchní sestra dětského oddělení
prostějovské nemocnice.
Projekt by měl v důsledku být přínosem pro všechny zúčastněné
- děti, rodiče, seniory i zdravotníky. „Seniorky s kladným vztahem
k dětem najdou chvályhodné využití volného času a děti zase budou moci při poslechu pohádek
z úst babiček na chvíli zapomenout na své zdravotní obtíže. Navíc dobrá nálada a příjemný pocit

z pobytu v nemocnici hrají také
důležitou roli při uzdravování,
takže i my zdravotníci přítomnost
babiček vítáme,“ konstatovala Jitka Voříšková.
Nemocnice Prostějov byla první v Olomouckém kraji, která
se do projektu zapojila. V rámci skupiny AGEL běží Počteníčko s babičkou již ve Vítkovické
nemocnici v Ostravě. „Na realizaci projektu jsme se v prostějovské nemocnici domluvili
velmi rychle. Báječný byl také
personál dětského oddělení,
když jsme přišli poprvé s babičkami na prohlídku,“ prozradil
Ivan Sekanina, předseda Občanského sdružení Počteníčko
s babičkou.

Večerník
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ELMO-PLAST
CHCE
STAVĚT
HALU
I
NOVÁ
SILA
Rozvoj firmy děsí občany, nelíbí se jim hlavně kamiony v obci
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

ALOJZOV A je to tu zase! Snad žádná jiná firma v regionu
nejitří mezi lidmi takové emoce jako Elmo-plast v Alojzově.
V malé obci s 230 obyvateli už delší čas působí úspěšný podnik, který se zaměřil na výrobu plastových potrubí pro kanalizace. Ve svém oboru patří mezi špičku nejen v republice, ale
i v Evropě. Jeho expanze je však řadě místních trnem v oku.
Vlnu nevole mezi občany Alojzova
nedávno vyvolalo zjištění, že Elmo-plast plánuje stavbu pěti nových šestnáct metrů vysokých skladovacích sil
a jedné zděné haly. Přestože by stavba
měla proběhnout přímo v areálu firmy,
mnozí lidé hodně hlasitě dávají najevo
svůj nesouhlas. Domnívají se totiž, že k
rozvoji firmy dochází na úkor životního
prostředí v malé obci. Vadí jim zejména
stále rostoucí počet kamionů v Alojzově. „Nákladní auta často brání plynulému provozu od Křenůvek a Myslejovic. Tyto silnice jsou nepřehledné a již

několikrát nebylo daleko k dopravní
nehodě,“ vyjádřila se například Sandra
Stropková, která společně s ostatními
svolala k této věci právě na dnešek, tj.
pondělí 2. února schůzi. „Všichni občané by měli dobře zvážit, kde chtějí
bydlet, protože pak již není cesty
zpět!“ burcují organizátoři setkání.
Ivo Martínek: „Dìláme
vše podle zákona“

Majitel společnosti Elmo-plast vidí
námitky občanů z Alojzova jako ne-

NÌMÈICE MAJÍ NOVOU ULICI

V ulici „Nad Cukrovarem“ se v současnosti staví dům s pečovatelskou
službou. Dokončen by měl být letos v březnu. Foto: archiv Večerníku

zjistili jsme
NĚMČICE NAD HANOU Jméno
„Nad Cukrovarem“ získala nová
ulice v Němčicích nad Hanou. V
místě naproti areálu bývalého cukrovaru je vybudována infrastruktura pro čtrnáct nových rodinných
domů. K parcelám je zavedena
elektřina, plyn, voda i kanalizace,
vede tudy silnice i chodník.
Ulice se jmenuje podle zkrachovalého cukrovaru, který se
nacházel poblíž. Podnik v minulosti patřil k dominantám města

a největším zaměstnavatelům na
jihu Prostějovska. Jeho původní
majitel Eastern Sugar začal s jeho
likvidací už v roce 2007, uvolněné
pozemky odkoupilo město.
„V současnosti se v prostoru nové
ulice buduje dům s pečovatelskou službou, který bude mít osm
bytů. Přibližně v březnu by mělo
dojít k jeho kolaudaci. Majitel už
má povolení, aby zde vybudoval
ještě další byty. Kromě nich je
tu postaven zatím jeden rodinný
dům,“ popsala Večerníku aktuální
situaci v nové ulici Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.
(mls)

opodstatněné. „Někteří lidé si zřejmě
myslí, že dělám něco nezákonného.
To však rozhodně není pravda. Nechápu, proč by jakákoliv soukromá
společnost nemohla na svých pozemcích postavit budovy sloužící k jejímu
rozvoji. To chceme, aby se vše vyrábělo v Číně?! Samozřejmě, že je nutné přijmout všechna omezení, která
vyplývají ze zákona. A těch u nás na
rozdíl od Číny skutečně není málo. Ve
všech svých provozech například musíme dodržovat velmi přísné hlukové
limity, kontroly jsou u nás každou
chvíli,“ reagoval na kritiku exkluzivně
pro Večerník Ivo Martínek.
Celou věcí se nyní zabývá Stavební
úřad v Prostějově, který má pravomoc vydat na stavbu povolení. „Lidé,
kterým úspěch Elmo-plastu dlouhodobě leží v žaludku, prostě nechtějí
slyšet rozumné argumenty. To, zda
jsme zákony porušili či nikoliv, nechť
posoudí nezávislí odborníci ze Stavebního úřadu a dalších institucí,”
zdůraznil Martínek.

Čas od času se před areálem firmy Elmo-plast vytvoří kolona stojících kamionů, která bezpečnosti dopravy
v obci určitě nepřidá. Přesto občané vybudování nového odstavného parkoviště odmítli.
Foto: Pro-Alojzov
Mohou si lidé za problémy
s kamiony sami?

Ohledně problému se stáním kamionů, na který lidé v souvislosti s
Elmo-plastem upozorňují, se nabízí
alternativa vybudovat u podniku novou odstavnou plochu. „My jsme už
takový projekt připravili asi před pěti
lety! Obec nám však kvůli nesouhlasu občanů s rozšiřováním firmy
absolutně nevyšla vstříc.

A nyní si ti samí lidé stěžují na to, že
kamiony občas stávají u silnice. Celé
je to absolutně nelogické..,“ podivuje
se Martínek.
Sila budou nižší
než stávající budova

Nevraživost části voličů se projevila
i na současném postoji vedení obce.
„Některé věci ohledně nových staveb
v areálu Elmo-plastu jsme si vysvětlili při jednání se Stavebním úřadem.

Slatinky: Zbabělý šofér
SRAZIL chodkyni a UJEL!

SLATINKY Srazit chodce a ujet
z místa nehody, je jedna z největších zbabělostí. Přesně tak
se zachoval neznámý šofér, po
kterém teď pátrá policie. Minulé úterý ráno dosud nezjištěný
řidič srazil u Slatinek mladou
chodkyni. Vyšetřovatelé nyní
žádají veřejnost o pomoc při
pátrání.
„V úterý sedmadvacátého ledna kolem tři čtvrtě na sedm ráno došlo
na silnici třetí třídy ve směru z obce
Lípy na Slatinky k dopravní nehodě. Dosud neznámý řidič s přesně
nezjištěným vozidlem, pravděpodobně by se mohlo jednat o vozidlo Škoda Octavia Combi červené
barvy, nepřizpůsobil jízdu stavu a
povaze pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, ze zatím
přesně nezjištěných příčin dostal
smyk a zadní částí vozidla srazil
dvacetiletou chodkyni, která šla ze
Slatinek směrem na Lípy. Z místa
nehody vozidlo odjelo,“ popsala

opět zastavily. Po více jak dvoutýdenní „stopce“ se v polovině uplynulého týdne v Kladkách zase lyžovalo
o sto šest.
„Vše je v provozu: dětské lano, malý
vlek i sedmi set metrová dvojkotva.
Sice jsme zasněžovali, ale hodně nám
pomohlo páteční sněžení. Na sjezdovce teď leží přes dvacet centimetrů
převážně přírodního sněhu. Teplota
se pohybuje kolem nuly, podmínky
pro lyžování jsou ideální a návštěva
tomu odpovídá,“ hlásil Večerníku v
sobotu Jiří Křeček, předseda TJ Sokol
Kladky, která areál provozuje.

Na tomto místě u Slatinek došlo ke sražení mladé chodkyně. Policie pátrá po řidiči, který z místa nehody ujel.
Foto: Policie ČR
závažnou nehodu s újezdem řidiče
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Chodkyně nejprve vyhledala lékařské ošetření, a až teprve potom nehodu oznámila dodatečně.
„Podle prvotní lékařské zprávy
utrpěla lehké zranění s blíže neurčenou dobou léčení. Policisté se
nehodou zabývají a po řidiči a vozidle pátrají,“ dodala mluvčí krajské policie.

Se žádostí o pomoc při pátrání po
vozidle a jeho řidiči se policie obrací na případné svědky nehody.
„Jakékoliv informace, které by
mohly přispět ke zjištění řidiče
a vozidla, mohou občané sdělit
policistům Dopravního inspektorátu Prostějov buď osobně, nebo
telefonicky na čísle 974 781 251,
případně kdykoliv na bezplatné
telefonní lince 158,“ apeluje na veřejnost Irena Urbánková.
(mik)

O víkendu panovaly v Kladkách ideální podmínky a na návštěvnosti to bylo hned znát. V provozu bylo dětské
lano i oba dva vleky.
Foto: www.lyzovanikladky.cz
Ve středu poprvé vyjely i skůtry, které
protáhly stopy pro běžkaře. Ti měli k
dispozici trasu z Drahan do Repech,
v okolí Protivanova, Malého Hradis-

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Ptení má nové
webové stránky

Ptení (mls) - Novou podobou
internetových stránek představila
obec Ptení. Na úvodní stránce najdete zejména pozvánky na aktuální
kulturní a společenské akce v obci
i okolí. K dalším informacím už je
třeba se „proklikat“. Součástí webu
je i odkaz na fotogalerie a videa.

KONEČNĚ! O VÍKENDU SE LYŽOVALO
V KLADKÁCH I NA DRAHANSKU
KLADKY Tak přece jen! Jediný lyžařský areál v regionu zažil o uplynulém víkendu letošní první větší
nápor lyžařů. Běžkaři zase mohli
vyrazit na Drahanskou vrchovinu.
A co víc! Zdá se, že výborné podmínky pro všechny milovníky zimních radovánek by měly vydržet po
celý nadcházející týden.
Loňská sezona byla pro provozovatele vleku v Kladkách katastrofální.
A ani letos to dlouho nevypadalo
vůbec dobře. Po Novém roce se sice
vleky v Kladkách rozjely, avšak jen
na pár dnů provozu, pak se bohužel

V tuto chvíli však nesouhlasíme s výškou jednotlivých sil. Jak vysoká vlastně mají být, to vám z hlavy neřeknu,“
vyjádřil se starosta Alojzova Miroslav
Grulich.
Sklad dle Martínka má mít šestnáct
metrů. „Přitom naše současná nejvyšší budova je o metr a půl vyšší. Navíc
sila budou uvnitř areálu za halou,
takže na ně ze silnice fakticky nebude
vidět,“ vrtí hlavou majitel Elmo-plastu, který v současnosti zaměstnává
přibližně padesát lidí.

ka či na golfovém hřišti v Kořenci. A
zdá se, že i vyhlídky na tento týden
jsou pro lyžaře více než příznivé. Dle
meteorologů by se teploty i přes den

měly pohybovat jen lehce nad nulou
a v polovině týdne se má ještě ochladit a dokonce se zřejmě objeví i další
sněhové
přeháňky.
(mls)
s
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V Kostelci poøádají
zápis do školy

Kostelec na Hané (mls) - Zápis dětí
do prvního ročníku základní školy
pro školní rok 2015-2016 se v Kostelci na Hané bude konat tento pátek
6. února 2015 od 14.00 do 18.00
hodin ve staré budově základní školy
na Jakubském náměstí. K zápisu se
dostaví děti narozené v roce 2008, v
období od 1.1. do 31.8. 2009 a děti
po odkladu povinné školní docházky. Rodiče by neměli zapomenout
na občanku a rodný list dítěte. Zápis
proběhne netradiční formou.
V Konici obnoví nádrže

Konice (mls) - Vedení Konice počítá
s obnovou místních vodních nádrží a
mokřadních biotopů. Společnost Agropodnik les Přemyslovice by se v této
souvislosti měla postarat o výstavbu
potrubí z požeráku do Romže.
Maškarní ve Stínavì

Stínva (mls) - Obec Stínava ve spolupráci se Stínaváčkem zve nejen
děti na Dětský maškarní karneval,
který se uskuteční v sobotu 7. února
v obecním domě. Začátek karnevalu je 14.00 hodin
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MLSY VE „VICÁTKÁCH“ MÍCHALY SYMFONI E CHUTÍ PLUMLOV A KOSTELEC

KRONIKA Letos lidé ve Víceměřicích ochutnávali z rekordních 148 vzorků
„Marjánka“
ve Výšovicích
V úterý 27. ledna kolem deváté
hodiny ráno kontrolovali policisté ve Výšovicích vozidlo Škoda
Octavia.
Dvaadvacetiletého
šoféra podrobili dechové zkoušce,
která byla negativní. Zato test na
omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na látku cannabis.
Po poučení se řidič dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu.
----------------------------

V autě pod pervitinem
Uplynulý pátek 30. ledna krátce
po třinácté hodině zastavili policisté řidiče vozidla značky Audi
A3, který vyjížděl ze Smržic
směrem na Čelechovice na Hané.
Osmadvacetiletého muže vyzvali
k provedení zkoušky na návykovou látku, které se dobrovolně
podrobil. Zkouška byla pozitivní
na pervitin. Policisté řidiči na
místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve či moči
ke zjištění, zda není ovlivněn ještě
jinou návykovou látkou. Tomuto
vyšetření se muž podrobil.
----------------------------

Z dálnice pod vlivem
Minulé pondělí 26. ledna krátce
po šesté hodině ráno v Mořicích, u
sjezdu z dálnice, kontrolovali policisté řidiče nákladního vozidla
Mercedes-Benz. U čtyřicetiletého
muže provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní, a naměřili mu
0,82 promile alkoholu v dechu.
Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu.
----------------------------

Krádež na Zámečku
Podezřelý z přečinu krádeže
je devětadvacetiletý muž z Olomouce. Jako zaměstnanec
firmy někdy během loňského
roku odcizil v areálu Zámeček
v katastru obce Hluchov šest
elektromotorů v celkové hodnotě
jedenácti tisíc korun. V případě
odsouzení mu hrozí až dva roky
ve vězení.

15012810071
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

VÍCEMĚŘICE 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

Za pořádáním akce stojí zejména Ludvík Ševčík
a Petr Buriánek z místního svazu zahrádkářů.

Rajčata s rumem, černý rybíz s vanilkou, třešně s malinami či griotkou, tak to byly jen některé z mnoha
originálních chuťových kombinací,
které mohli okoštovat a ohodnotit
návštěvníci letošního osmého ročníku Zeliády a soutěže ovocných
mlsů. Pochoutky vyrobené z kvalitní
domácí zeleniny a ovoce upravené
dle těch nejlepších domácích receptů, mohli v sobotu ochutnat všichni,
kteří odpoledne dorazili do košíkárny Domova u rybníku ve Víceměřicích.
Tohle vám ani v Alcronu nenabídnou! Restaurace pražského hotelu
honosící se „michelinskou hvězdou“ by jistě na svůj jídelníček

ráda zařadila ty nejlepší domácí
kompoty či zeleninové přílohy,
které bylo možno v sobotu ochutnat ve Víceměřicích.
Letos organizátoři zaznamenali
rekordní počet 148 vzorků. Lidé
mohli koštovat z celkem 19 vzorků
3 zezelí, 24 naložených okurek, 33
otů
tů,
leninových příloh, 27 kompotů,
t-32 marmelád, 7 medů a 6 ostatILI
ních jinak nezařaditelných las- NAVŠTÍV
komin. Do Víceměřic dorazila
JSME
zpracovaná zelenina a ovoce
d
nejen od místních, ale například
do
oi z Tištína, Čelčic, Čechovic či doO originální soutěž vzorků z domácí produkce, která se koná vždy koncem
konce z Přerova.
ledna ve Víceměřicích, je rok od roku větší zájem.
Foto: Martin Zaoral
„Před osmi lety jsme začínali pouze
se zelím, postupně jsme počet kategorií rozšiřovali,“ prozradil Večerníku Petr Buriánek z místního svazu
zahrádkářů, který akci pořádá. Sám V kategorii zelí zvítězila Jana Štéb3x foto: Martin Zaoral
organizátor do boje vytáhl s deseti lová z Víceměřic, nejlepší okurky
vzorky. „Okurky se u nás letos moc připravil Ladislav Křepelka z Unnevydařily, chytly plíseň a brzo bylo čic a ve velké konkurenci přílohopo nich. Zato červená paprika se mi vých zelenin to vyhrála čalamáda
Selmy Jendřišákové z Přerova.
letos skutečně povedla. Jak nakonec
Rovněž kompotů se letos sešla celá
dopadnu, to však bude záležet pou- řada a nejlepší známky si nakonec
ze na návštěvnících a na jejich hod- odnesly bělice Jarmily Horákové
nocení,“ dodal Buriánek.
z Víceměřic, která zvítězila i mezi
Svaz zahrádkářů ve Víceměřicích medy. Kromě dlouhodobě velmi
přes zvyšující se věkový průměr stá- úspěšné Jarmily Horákové si letos
le zůstává velice aktivní. Kromě Ze- dvojí vítězství odnesla také Blanliády pořádá také únorovou soutěž ka Novotná z Víceměřic a to za
Skromní občané z Víceměřic vědí, že „brambory
„O gořalku roku“, slet čarodějnic či marmeládu namixovanou z malin
a zelé je živobytí celé“.
červnový Víceměřičský výšlap na a třešní a také za pečený čaj, s nímž
ovládla kategorii ostatní.
nedalekou Předinu.

A JAK TO DOPADLO?
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Do sladkých kompotů se pustila i tato jednovaječná dvojčata, jejich chutě se však mírně lišily.

ŠKODA
PŘES
ČTVRT
MILIONU!
Na křižovatce u Smržic třískaly plechy
SMRŽICE Minulé pondělí 26. ledna krátce po osmé hodině ráno došlo na katastru Smržic k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel.
Srazila se zde auta, která shodou
okolností řídily ženy. Starší z nich
totiž nedala přednost a srážce už
púak nešlo zabránit...
„Z provedeného šetření vyplývá, že
osmatřicetiletá řidička vozidla Hyundai, která jela ve směru od Smržic,
nedala v křižovatce s ulicí Tichou
přednost vozidlu Škoda Octavia. To
řídila sedmadvacetiletá žena a jela po
hlavní silnici. V prostoru křižovatky
došlo ke střetu, ke zranění naštěstí ne- Jediné štěstí, že ze srážky dvou aut u Smržic vyvázly obě řidičky bez zranění.
Foto: Policie ČR
došlo,“ informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství u obou řidiček vyloučeno dechovou korun. Řidičce, která nedala v křižoPolicie Olomouckého kraje. Jak do- zkouškou. „Celková hmotná škoda vatce přednost, byla uložena bloková
dala, požití alkoholu před jízdou bylo byla vyčíslena na dvěstě šedesát tisíc pokuta.“
(mik)

PROROCTVÍ SE VYPLNILO...
NEHODU NEPŘEŽIL!
OLOMOUC, PROSTĚJOV Když
ve středu 14. ledna po poledni přispěchali záchranáři na místo hrozivé srážky auta s vlakem na železničním přejezdu u Kostelce na Hané,
jeden z nich zděšeně poznamenal:
„To nemůže přežít!“ Bohužel, takřka prorocká slova se vyplnila. Mladík ze zdemolované dodávky minulý týden v nemocnici zemřel…
Velmi smutná zpráva přišla z Fakultní nemocnice Olomouc, kde se
lékaři snažili všemi způsoby zachránit život ani ne dvaadvacetiletému
mladíkovi. Ten ve středu 14. ledna
podle všeho vlastní nepozorností
vjel na železniční přejezd u Kostel-

ce ve chvíli, kdy tudy projížděl vlak.
„Mladý muž po nehodě s vlakem i
přes veškerou péči našich specialistů
bohužel ve čtvrtek devětadvacátého
ledna zemřel,“ potvrdil Večerníku
zlou zvěst, která se od uplynulého
pátku nesla celým Prostějovskem
Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.
Lidé procházející během víkendu
okolo smutečních oznámení na budově Pohřební služby Pavla Makového v Drozdovicích jen nevěřícně
kroutili hlavami. Nikdo nechce věřit
tomu, že ještě ne dvaadvacetiletý
otec malého dítěte J. S. z Konice
(celé jméno má redakce k dispozici, ale s ohledem na pozůstalé se jej
rozhodla nezveřejňovat) ztratil tak
zbytečně svůj život...

HOSPODAŘÍ V PROVIZORIU
Konice schválila vyrovnaný rozpočet,
Němčice zatím počítají s přebytkem

PROSTĚJOVSKO Začátek nového roku se v celé řadě měst,
městysů či obcí nerovná nový
rozpočet.Podstatnáčástznichvprostějovském regionu hospodaří od
1. ledna s takzvaným rozpočtovým
provizoriem. Jejich zastupitelům
se totiž dosud nepodařilo schválit
obecní rozpočet, což v některých
případech může ohrozit dlouhodobé projekty a čerpání dotací
z evropských fondů. Tato varianta
by ale zřejmě být.
Z regionálních měst zatím nemají schválený rozpočet v Plumlově
a v Kostelci na Hané. „Je to stejné
jako každý rok, nový rozpočet budeme mít koncem února možná až začátkem března. Důvod je ten, že koncem roku nemůžete přesně stanovit
příjmy z daní. Dostanete k dispozici
pouze odhady, které se stejně později musí opravovat. Koncem února
už je ovšem situace jiná,“ vysvětlil
plumlovský starosta Adolf Sušeň.
„Přesto bych si přál, abychom rozpočet na příští rok schválili dřív než tentokrát,“ dodal. Město Plumlov loni
hospodařilo s rozpočtem ve výši 34,5
milionů korun, jeho letošní prioritou

je rekonstrukce Hlavního náměstí,
dokončení kanalizace v Soběsukách
a Žárovicích, stejně jako vybudování
stezky kolem Plumlovské přehrady.
Podobně jako v Plumlově jsou na
tom i v Kostelci na Hané. „Rozpočet
je zatím ve fázi příprav, takže jedeme
v rozpočtovém provizoriu. Myslím,
že bude schválen asi v polovině března,“ potvrdil starosta Ladislav Hynek.
V Kostelci budou hospodařit s částkou kolem čtyřiačtyřiceti milionů
korun, zaměřit se chtějí například na
opravu sportovního areálu či rekonstrukci parkoviště před hřbitovem.

V Konici a Nìmèicích
na nic neèekali
Už v polovině prosince schválili rozpočet v Konici. Počítají zde s příjmy
50 312 000, výdaje se vyšplhaly na
53,8 milionů korun. „Rozdíl příjmů
a výdajů je krytý prostředky, které
máme na účtu. Díky tomu je rozpočet na letošní rok vyrovnaný,“ vysvětlil starosta města František Novák
s tím, že se už Konici částečně podařilo překonat krizové období, kdy

město muselo splácet několik úvěrů.
Ten největší byl na vybudování kanalizace. Přesto žádné velké investice letos neplánují, zaměřit se chtějí zejména na opravy místních komunikací.
Dokonce s přebytkovým rozpočtem
zatím počítají v Němčicích. V městské kase by jim měly zůstat hned
dva miliony korun. „Zatím předpokládáme, že příjmy za letošní rok by
měly dosáhnout 49,6 milionů korun,
výdaje pak očekáváme o dva miliony
nižší,“ potvrdila starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková. Jde
o nevšední věc, většina měst i obcí totiž rozpočet vytváří jako vyrovnaný.
„I my chceme ty dva zbývající miliony korun využít na investice. Jde však
o to, že máme v zastupitelstvu řadu
nových lidí. Chceme, aby se ještě
před schválením investic seznámili
s možnostmi města a mohli sami přijít se svými vlastními nápady,“ vysvětlila Dvořáková.
V Němčicích mimo jiné chtějí peníze
využít na dětské hřiště u mateřinky,
opravu Fučíkovy ulice či zajištění
vlastního zdroje pitné vody. O dalších projektech se tedy bude teprve
diskutovat.
(mls)

MEZI OHROZIMÍ A VÍCOVEM
USMRTIL ŘIDIČ BMW SRNU
OHROZIM Minulý týden došlo na
silnici mezi Ohrozimí a Vícovem
ke srážce vozidla se zvěří. V tomto
případě je nešťastníkem mladý řidič
bavoráku, který nemohl střetu nijak
zabránit. Uhynulou srnu si převzali
myslivci.
„Ve čtvrtek devětadvacátého ledna
krátce před osmnáctou hodinou
došlo na silnici druhé třídy ve směru z Ohrozimi na Vícov ke střetu
osobního vozidla s lesní zvěří. Šestadvacetiletému řidiči vozidla BMW
vběhla náhle z levé strany do jízdní
dráhy srna, která srážku nepřežila
a uhynula,“ popsala další ze série podobných nehod Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že
požití alkoholu před jízdou bylo u ři-

Ilustrační foto: 123rf.com
diče vyloučeno dechovou zkouškou
a ke zranění osob nedošlo. „Hmotná
škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc
korun. Uhynulou srnu si převzal zástupce mysliveckého sdružení dané
lokality,“ dodala Urbánková. (mik)

LÍSTKY NA PLES PLUMLOVSKÝCH

NADŠENCŮ UŽ NEJSOU
PLUMLOV Tohle je sen asi všech pořadatelů kulturních a společenských
akcí. Po všech třech stovkách vstupenek na ples Plumlovských nadšenců
se okamžitě jen zaprášilo.
Akce, která se bude konat v sobotu 14. února, je již nyní beznadějně vyprodaná.
„Pokud chce vstupenky ještě někdo sehnat, má šanci týden před plesem. Snad
budou k dispozici lístky, které někdo kvůli nemoci vrátí,“ prozradil exkluzivně
Večerníku, který je hlavním mediálním partnerem akce, Marek Otruba ze Spolku Plumlovských nadšenců, jehož členové zvažují, že kvůli obrovskému zájmu
začnou během sezóny pořádat bály hned dva.
(mls)

„JE TO MOJE PREMIÉRA V KOMUNÁLNÍ POLITICE,“ PŘIZNÁVÁ STAROSTA BÍLOVIC-LUTOTÍNA MIROSLAV HOCHVALD
BÍLOVICE Jedna z nejnapjatějších povolebních situací v prostějovském regionu se zrodila v Bílovicích-Lutotíně,
kde rozdíl mezi dvěma konkurenčními kandidátkami činil pouhé čtyři hlasy, což mělo za následek podání
návrhu na přepočítání volebních hlasů ke Krajskému soudu v Brně. Přestože ten tyto snahy zamítl, nervozita
se přenesla i na ustavující zastupitelstvo, jenž se konalo počátkem prosince. Nově zvolený starosta Miroslav
Hochvald tehdy vyjádřil víru ve zklidnění emocí. Rodák z Bílovic v nich prožil dětství i školní léta. Po vysoké škole
bydlel chvíli ve Vrbátkách, poté byl dvacet měsíců na rodičovské dovolené s dcerou. Následně osm let pracoval
v Olomouci v obchodním oddělení u firmy provozující síť prodejen s obuví. Přes deset let vedl logistiku u firmy
MICOS a poslední roky strávil jako dispečer u stavební firmy. Cestování po republice mu umožnilo poznat hodně obcí i jejich přístup k péči o svůj majetek a vzhled.
z pracovních důvodů. Zvolení do funk- chodníky, cesty, mobiliář, osvětlení i zeexkluzivní rozhovor
ce starosty je tedy mojí premiérou v ko- leň je u nás v porovnání s jinými obcemi
munální politice.“
v horším stavu. Chtěl jsem tedy inicialipro Večerník
S jakými osobními předsevzetí- zovat změnu v rozhodování o prioritách
mi jste v podzimních volbách obce, aby výstavba infrastruktury v nakandidoval?
šich obcích dostala přednost. Bez jejího
Tomáš
„Jako bílovického rodáka mě ke kandi- dobudování totiž nelze přistoupit k těm
KALÁB
datuře vedla snaha podílet se na zlepšení již viditelným dokončovacím pracím,
života a vzhledu obce. Před dvěma roky chodníkům, cestám a zeleni.“
Měl jste před zvolením do funk- jsme měli na výměnném pobytu u nás
Jsou na tom obě části, tedy Bíloce starosty předchozí zkušenos- doma studentku z Holandska. Když
vice a Lutotín, srovnatelně, nebo
ti z komunální politiky?
jsem ji spolu s dcerou provázel po na- je potřeba někde zapracovat víc?
„Ne, žádné zkušenosti jsem neměl. Při šem regionu, nabyl jsem přesvědčení, „Nedá se říci, že by některá z našich dvou
minulých volbách v roce 2010 jsem byl že nejsme tak chudou obcí, aby to u nás obcí byla více rozvinutá a druhá naopak
osloven, ale kandidaturu jsem nepřijal nemohlo vypadat lépe. Vzhled obce, zanedbávaná. Práce je spousta v obou.“

“

Když jsme měli na výměnném pobytu u nás doma
studentku z Holandska a s dcerou jsem ji provázel po
našem regionu, nabyl jsem přesvědčení, že nejsme tak
chudou obcí, aby to u nás nemohlo vypadat lépe...

Na co se tedy hodláte v tomto
volebním období zaměřit a co
chcete změnit?
„V nejbližší době se zaměříme na
využití obecního majetku, aby nezatěžoval rozpočet, ale aby byl pro něj
přínosem. Pokusíme se něco ušetřit
na energiích rekonstrukcí osvětlení
a zateplením jedné z obecních budov.
Dokončíme opravy školky a jejího
okolí. Budeme připravovat projekt
dobudování kanalizací v obou obcích

a návazně na to rekonstrukci komunikací. Schválíme územní plán a v návaznosti na pozemkové úpravy proběhne
první část budování společných zařízení v krajině. Zlepšíme informovanost občanů o připravovaných akcích
prostřednictvím webových stránek
a častějších veřejných zasedání zastupitelstva. Pokusíme se vtáhnout
mládež do spolkové činnosti, a to
podílením se na provozu hřiště a klubovny. Drobnými opravami budeme
zlepšovat vzhled obce, zde jde především o autobusové zastávky, kapličky
a budovu Hanáckého žudru, chatu na
hřišti, budovu starého obecního úřa-

du v Lutotíně i stávající obecní úřad
v Bílovicích.“
Jak na vaše starostenské angažmá reagovala rodina?
Změnil se váš osobní život?
„Mám chápající manželku a dvě studující dcery, které už mají vlastní zájmy, takže starost o rodinu jsem teď
nahradil starostí o obec. Doufám,
že současné časové vytížení poleví,
a jakmile se s prací starosty dostatečně
seznámím, tak budu mít i čas na rodinu. A snad mi zbude čas i na koníčky,
zejména na plachetnici La Grace, které bych chtěl také nějaký týden v letošním roce věnovat.“ (úsměv)
15013010082
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rozhovor Večerníku

Do Prostějova dorazil slavný herec Rudolf Hrušínský. A byl námi obdarován...

PROSTĚJOV Když předminulý čtvrtek 22. ledna přijelo do Prostějova pražské
Divadlo Bez zábradlí a hrou
Kdes to byl(a) v noci?, stalo
se pro Večerník jasným impulsem a prioritou „ulovit“ k
rozhovoruslavnéhočeského
herce Rudolfa Hrušínského.
Přestože zástupci jeho zastupující agentury nás upozorňovali, že velká legenda nesnáší rozhovory a už
vůbec si nenechá pokládat
stupidní otázky, Večerníku
se jej nakonec podařilo pár
desítek minut před představením v Městském divadle
„ulovit“! Skvělého herce
a člověka zároveň jsme navíc uchlácholili věnovanou
knihou o rybách. „To jste
mě uzemnili, něco takového
jsem vůbec nečekal,“ začal
si ihned listovat knihou plnou barevných fotografií.
A přitom zodpovídal dotazy
večerníku, které evidentně
nebyly stupidní, neboť jsme
se u nich i zasmáli...
•• Jste v Prostějově poprvé, nebo
jste měl už možnost naše město
navštívit a třeba jej i poznat líp?
„Přiznám se, že Prostějov prozatím
moc neznám, což je určitě škoda. Na
druhé straně jsem zde už s divadlem
poněkolikáté. Ale to víte, odehrajeme představení a honem rychle
zpátky do Prahy. A tak je to furt...“
•• Takže na nějakou procházku
městem to není?
„Bohužel, ale snad někdy příště to stihnu. Neměl jsem fakt ještě nikdy čas si
Prostějov projít, ale místní rodák Láďa
Županič, se kterým se velmi dobře
znám, mi o něm už dost vyprávěl.“

•• Jak to? To musíte trpět!
„To víte, že jo, jako pes! Ale na druhé
straně si musíte vždycky dobře rozmyslet, zda se chcete naplno věnovat
svému povolání nebo provozovat
svého koníčka. Ale všechno má svůj
čas a věřím, že na ryby se ještě dostanu. V současnosti ale procházím obrovským kolotočem mezi divadlem,
televizí a filmem.“ (úsměv)
•• Kde jste nejdále chytal ryby?
„Patrně v Mongolsku, kde to mám
strašně rád a kde jsem byl už osmkrát. Je to nádherná země, což málokdo z Čechů ví. A ty řeky, jezera
a ryby v nich! To je prostě pohádka…

Rád vzpomínám také na rybaření
v Egyptě nebo Španělsku.“
•• Jakým největším úlovkem se
můžete pochlubit?
„Například právě v Mongolsku jsou
úžasní sibiřští lososi, ale já chytil obrovského tajena. Měřil metr
a čtyřiatřicet centimetrů. Fakt, nekecám! Pak se můžu pochlubit nádherným sumcem velikým dva metry
a osmnáct centimetrů ze Španělska
a v Egyptě jsem chytil na Asuánské
přehradě parádního nilského okouna. Doma lovím třeba na Lužnici, ze
které jsem vytáhl devadesáticenti
devadesáticentimetrového candáta. A to taky není
k zahození.“
•• Ne každý rybář jí rád ryby. Jak
jste na tom vy?

„Já ryby jím, ale že bych se po nich
utloukl, to zas říct nemůžu. Když
mám možnost si vždycky vybrat, tak
radši pečenou kachničku!“
•• Zmiňoval jste už prostějovského rodáka Ladislava Županiče.
Jaký spolu máte vztah?
„Jak jsem říkal, s Láďou se znám moc
dobře, ale bohužel oba dva hrajeme
v jiných divadlech, takže jsme se již
hodně dlouho neviděli. Naposledy
jsme se potkali, když natáčel pár obrazů v Ulici. To jsme na chvíli pokecali. Rád vzpomínám i na naše společné filmové natáčení ve Vesničce
střediskové, ale to je už dávno.“
•• Nekonečný seriál Ulice natáčíte
už od roku 2005. Baví vás to ještě?
„Vůbec si nemůžu stěžovat, moje po-

„Že to bude rok, který přečkám
až do konce! (úsměv) To víte, je
mi skoro sedmdesát, takže žádné
velké vyhlídky si nedělám. Ale
doufám, že z profesního i osobního hlediska mi to půjde stejně
tak dobře, jako doposud. Hrozně
bych byl ale rád, kdyby mi vydrželo zdraví.“
•• Ale na nedostatek práce si asi
nestěžujete, že?
„To vůbec ne! Spíše naopak, ale jsem
tomu rád.“
•• Závěrem trochu specifická
otázka, jak jste na tom se sportem
a fotbalem zvlášť? Jste sparťan
nebo slávista?
„Tak to je naprosto jednoduchá odpověď. Nejsem sportovní fanoušek,

„Záleží na tom, jak je divadlo
nebo filmový scénář kvalitní.
Když se mi cokoliv z toho líbí,
jdu do toho. Ale blbý filmy
a blbý divadlo nesnáším!“

stava domovníka Peška je docela dobře
napsaná. Navíc ten seriál točím se skvělými herci, takže mě to ani po těch dlouhých letech rozhodně nezevšednělo.“
•• Pořád jsme ještě na začátku
roku 2015. Co vy osobně od něj
očekáváte?

a když se dívám na televizi, tak jedině na tenis. Takže vás asi zklamu, já
se fakt jinak na sport vůbec nedívám
a ani jinak ho nesleduju. Tudíž je
naprosto bezpředmětné ze mě páčit, jestli jsem sparťan nebo slávista.“
(smích)

vizitka

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ

Foto: Michal Kadlec

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte stranu 26

✓ pochází ze slavné herecké rodiny, narodil se 5. října 1946 v Praze
✓ po absolvování divadelní fakulty Akademie
múzických umění v roce 1973 a krátkém angažmá v divadle Ateliér se
stal roku 1978 členem Činoherního klub Praha. V tomto divadle ztvárnil nezapomenutelné role, například v představeních Obsluhoval jsem
anglického krále, Něžný barbar a jiné. V Divadle Bez zábradlí hraje
v inscenacích Jiřího Menzela.
✓ do jeho filmografie patří nesčetné množství filmových rolí natočených předními českými režiséry, například Postřižiny, Obsluhoval jsem
anglického krále, Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný,
Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Dobří holubi se vracejí,
Obecná škola, Černí baroni, Akumulátor 1, Knoflíkáři, Dotkni se duhy
či Láska je láska, z troilogie Byl jednou jeden polda si ho pamatujeme
jako patologa Slavíčka. Zahrál si v seriálech Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země, Hospoda a Duch český.
V současné době ztvárňuje jednu z hlavních rolí seriálu TV Nova Ulice.
✓ zajímavost: stejně jako jeho otec je vášnivý rybář. Rovněž intenzivně
spolupracuje na vysoké profesionální úrovni s Českou televizí Je držitelem ceny TýTý v kategorii nejoblíbenějšího herce za rok 2008 a 2009.

se sídlem na Olomoucké ulici
(v budově bývalého Cílu)

nabízí

perspektivní pracovní místo

švadleny na HPP,
dále hledá pracovníky na pozici

přípravy oděvní
výroby, vybavování.
15012210020

Bližší informace po-pá 8,00-16,00
hod na telefonním čísle 603 508 575
Požadujeme praxi a zkušenosti
v oboru.

15013010081

Michal
KADLEC

•• Teď jste přijel do Prostějova
s divadelní hrou „Kdes to byl(a)
v noci?“. Podle názvu to vypadá na
hru plnou žárlivých scén...
„Taky že jo! A je to strašně krásná komedie, kterou režíroval Jiří Menzel
a hrajeme ji už šestnáct let. A taky je
herecky skvěle obsazená a my všichni jsme rádi, že se lidé v divadlech
po celé republice dobře baví. A co
je taky hodně pozitivní, že i po těch
šestnácti letech se dobře bavíme
i my a vůbec nás tato hra neomrzela.“
(smích)
natá
•• Máte raději divadlo nebo natáčení filmů či seriálů?
„Přijde na to. Záleží na tom, jak kvalitní je divadlo nebo scénář k filmu
či seriálu. Když se mi cokoliv z toho
líbí, jdu do toho. Nesnáším blbý filmy a blbý divadlo!“
•• Můžete být konkrétní? Co například považujete za blbý film?
„Jmenovat nebudu, to bych někoho
mohl příšerně urazit. Co ale zbožňuju, to jsou filmy Jiřího Menzela. Mají
neuvěřitelnou myšlenku a současně
co říct širokému spektru diváků. Takové filmy prostě miluju a můžu je
vidět několikrát do měsíce.“
•• O vás je notoricky známo,
že jste vášnivý rybář. Jak
jde vůbec dohromady
tento časově náročný
koníček s vaší ještě
náročnější profesí?
„Velice těžko, já už
nebyl na rybách
ani nepamatuju!“

1501
15012110011
121
2110
2
110011

v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptal
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Krach Oděvního podniku v Bangladéši neřeší. To Češi upozorňují na bídu v Asii

TEN KLIP BYL SILVESTROVSKOU MYSTIFIKACÍ!
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
PROSTĚJOV Všechno je jinak.
Přes 110 tisíc shlédnutí má na
kanálu YouTube reportáže Bangladesh TV spojující definitivní
zánik Oděvního Prostějov a zřícení textilní továrny nedaleko
Dháky. Přestože vypadal velmi
věrohodně, po měsíci se ukázalo, že byl něčím jiným, než za co
se vydával. Na smutném osudu
tisíců bývalých zaměstnanců OP
to však změní jen pramálo...
„Bangladéšský“ klip o demolici
šesti budov areálu OP Prostějov
si mimo jiné pokládal otázku, jak
souvisí otrocká práce asijských
dělníků pracujících za devět stovek korun měsíčně s krachem
prostějovské textilky. „Chtěli jsme
ukázat, že nás napříč kontinenty
mohou spojovat události, které
se zdají být vzdálené,“ vysvětlil

Martin ZAORAL
Tomáš Tožička z kampaně Česko
proti chudobě, která byla iniciátorem celého natáčení.
V reportáži, kterou provází Nadirah Mujumdar, vypovídá řada
bývalých dělnic z Oděvního podniku. Najdeme tu i narážky na odpovědnost managementu firmy za
její konec. „Těsně před odstřelem
jsem zvažoval, že by se obraz demolice naší největší textilky mohl
stát inspirací dokumentárního
filmu o tunelářských praktikách
českých zlodějů, kteří se už pětadvacet let převlékají za manažery.
Nakonec jsem ten mocný obraz investoval do spotu Bangladesh TV,“
připustil režisér reportáže Filip Remunda, který se do povědomí širší
veřejnosti zapsal jako spoluautor
dokumentu o otevření neexistujícího supermarketu „Český sen“.

POHLEDEM REDAKTORA

BEZ PRÁCE NENÍ BUDOUCNOST
Reportérka Nadirah Mujumdar do Prostějova nedorazila kvůli práci pro bangladéšskou televizi, ale na pozvání českých filmařů. Repro: youtube.com
Na to, že se jedná o mystifikaci, upozorňoval například silvestrovský termín, kdy se video poprvé objevilo na
internetu. Jinak vše působilo skutečně
velmi věrohodně. „Do Prostějova přijel štáb s indickou reportérkou, která
mluvila anglicky. Neměl jsem důvod
pochybovat, že se jedná o něco jiného,
než za co se to vydávalo,“ pronesl pro-

stějovský radní Pavel Smetana, který
v reportáži sám vystupuje.
A co vy, uvěřili jste klipu? Nebo jste od
počátku věděli, že se jedná o jistý druh
nadsázky? To už je jedno, v každém
případě tvůrcům se záměr vydařil.
O reportáži se začalo nahlas a celostátně mluvit, teď ještě vyřešit problém, který je zárodkem celého záměru...

Kdo se chce podívat ještě jednou, může zde: vecernikpv.cz/
co-se-stalo/zpravodajstvi/9150-zajimavost-krach-op-resi-i-v-bangladesi.

LUPIČ Z PLZEŇKY CHCETE večerník

Zpráva bangladéšské televize
měla v první řadě upozornit zejména na otřesné pracovní podmínky, za nichž v Asii vzniká
oblečení pro prestižní „západní“
značky. Ve finále obsahuje i témata, která jsou pro lidi v samotném
Prostějově snad ještě palčivější.
Tím hlavním je, že řízený přesun (nejen) textilní výroby do
Asie sice zbavil město „otrocké
dělnické práce za pár korun“,
na druhou stranu naplnil Úřad
práce v Plumlovské ulici. A právě dlouhodobá nezaměstnanost
stojí nejprve za dluhy a pak i za
bezdomovectvím čím dál vyššího
počtu lidí v našem městě. Prostě-

jované, kteří zůstávají bez práce
a ve finále přijdou i o střechu nad
hlavou, jsou pak na tom nepochybně mnohem hůř než asijští
dělníci, které „vykořisťují“ nadnárodní korporace.
Je tedy možná záslužné, že lidé
v Česku (často za peníze z Evropské unie) upozorňují na problémy, s nimiž se musí potýkat
třetí svět. Na druhou stranu nelze
přehlížet, že samotná EU - Česká republika, Prostějov i každý
z nás - má svých vlastních problémů až nad hlavu. A zatímco
o budoucnost asijských zemí mít
strach nemusíme, s tou naší už to
tak růžové není...

S VELKÝMI BANKOVKAMI

ZA PATNÁCT
DOPADEN NADÁLE
TO NĚKDY ZÁKAZNÍK NEMÁ LEHKÉ
KORUN?

>>> Pokračování ze strany 5
Co lze prozradit k identitě pachatele? Jak Večerník zjistil, je jím dvaadvacetiletý muž V. P. z Prostějova
(plné jméno má redakce k dispozici,
ale vzhledem tiskovému zákonu
jej nemůže v tuto chvíli uveřejnit).
Drogově závislý mladík na svých facebookových stránkách propaguje kouření marihuany, podle svědectví jeho
známých má k podobným neduhám
opravdu víc než blízko.
„Drogy mu úplně zničily život, místo
mozku má z marihuany kostku, jinak
by něco takového nemohl udělat,“
svěřil se mladý muž za příslibu uchování jeho anonymity.
„Vyřiďte prosím mé poděkování policii za perfektní a bleskovou práci.
Ten lupič je shodou okolností přítel
barmanky, kterou jsem nedávno zaměstnával. Ale poté, co jsem zjistil,
že měla mít také blízko k drogám,
které snad údajně prodávala, na
hodinu byla propuštěna,“ řekl Večerníku exkluzivně Jan Belo, majitel
baru Plzeňka v Krasické ulici.
Podle dalších informací má toho
onen V.P. na svědomí mnohem
víc. Byl to totiž právě on, koho na
začátku ledna tohoto roku strážníci
městské policie dohonili a zadrželi

těsně poté, co zfetovaný mladík přepadl obsluhu občerstvení Brutus
v Plumlovské ulici. Tehdy se snažil
vymámit peníze pomocí klacku,
obsluha se však nedala zastrašit.
„Předem bych chtěl pochválit preciznost našich kriminalistů, kteří
odvedli skutečně bezchybnou práci. Co se týká další trestné činnosti
uvedeného pachatele, nemohu být
v tuto chvíli konkrétní, případy jsou
ještě v šetření,“ uvedl pro Večerník
Pavel Novák, vedoucí územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Mladý muž z Prostějova, který se
rozhodl získávat peníze pro svoji
obživu a hlavně na drogy pomocí
krádeží a loupežných přepadení,
už nyní bručí ve vazbě. „V úterý
sedmadvacátého ledna zahájili policisté trestní stíhání tohoto muže,
kterého obvinili ze spáchání zvlášť
závažného zločinu loupeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od dvou do deseti let.
Kromě jiného je tento muž obviněn také z dalších trestných činů
majetkového charakteru. Vzhledem
k probíhajícím procesním úkonům
není možné v této chvíli sdělit bližší
informace,“ dodala mluvčí krajské
policie Irena Urbánková.

nalistujte stranu 26
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PEČOVATELKA BRALA
PLAT I DARY
Po opakovaných sporech chtěla
stará paní darované peníze od pečovatelky zpět. Dle zákona by na to
měla právo, pokud by obdarovaná
závažným způsobem porušila dobré mravy. Vše tak skončilo u prostějovského civilního soudu. „Paní
Opluštilová slíbila, že se o mě bude
celý život starat, ale už tak dávno
nečiní. Pomlouvala mě, urážela
a čekala jen na to, až zemřu! Navíc mě okradla o trezor, v němž byl
další milion korun. Slíbila, že ho
vezme do banky, ale tam jej nikdy
nedonesla. Co už chcete víc!?“ hořekovala Věra Kratochvílová.
V souvislosti s údajnou krádeží trezoru už před dvěma roky proběhl
trestní soud, ten nakonec pečovatelku obžaloby zprostil. Důkazem
pro krádež trezoru totiž byla pouze

výpověď poškozené, u které soudní znalkyně konstatovala sníženou
věrohodnost. „Stala jsem se terčem
křivého obvinění, nikomu bych
něco podobného nepřála,“ komentovala to tehdy Iveta Opluštilová.
Na stranu obdarované pečovatelky se nakonec ve středu nakonec přiklonil i prostějovský
civilní soud. Kromě toho, že stará paní Kratochvílová tak zřejmě
přišla o pěkný balík, měla by
nyní uhradit i náklady spojené
se soudním řízením. „Jsem stále
přesvědčen o tom, že žalovaná porušila dobré mravy. Moje klientka
své pečovatelce peníze darovala
v době, kdy věřila, že se o ni bude
až do konce života starat. Jestliže
přestala, měla tyto peníze podle
nás vrátit,“ míní advokát Ondřej
Masopust, který v tuto chvíli společně s Věrou Kratochvílovou zvažuje možnost odvolání.

V této prostějovské masně je při placení větší bankovkou leckdy problém.
Foto: Tomáš Kaláb
>>> Pokračování ze strany 3
Přesto projevila trochu dobré vůle.
„Snažíme se vše řešit dohodou,
ale někdy člověk přímo vidí, že
zákazník v peněžence drobné má,
ale chce si opravdu jen rozměnit,“
přidává se jedna z prodavaček. A jakoby na dokreslení, zrovna přinesla
její kolegyně rozměnit do pokladny
tři tisícovky...
K této problematice se vyjádřil za
živnostenský úřad prostějovského
magistrátu vedoucí kontrolního
oddělení Jaroslav Fryč. „Někteří
obchodníci mohou mít negativní
zkušenosti například s pravidelným
rozměňováním drobných do automatů, což je pochopitelně problém.
Tyto situace by se měly posuzovat

individuálně a vždy na základě vzájemné dohody,“ radí Fryč.
Rada Večerníku:
Jestliže se tedy v obchodě či restauraci dostanete do podobné situace, kdy na vás obsluha zahučí, že
to tedy máte smůlu, protože vám
nevrátí, vězte, že jste sice v právu,
na druhou stranu si v daném okamžiku toto právo těžko vymůžete.
Optimální je pokusit se o dohodu,
a pokud si obsluha opravdu není
schopna z interních zdrojů pomoci,
jít si raději o „dům dál“ rozměnit.
V případě, že vám tato peripetie
znechutila den i dotyčnou provozovnu, máte samozřejmě jako
každý zákazník svaté právo tržní
reakce - už tam znovu nejít... (tok)

VYSVĚDČENÍ JSOU ROZDÁNA, PRVŇÁČCI BYLI U VYTRŽENÍ
PROSTĚJOV Čtvrtek 29. ledna byl dnem D pro všechny
školou povinné děti a mládež.
Na základních a středních školách v Prostějově se rozdávalo
vysvědčení, první hodnocení
své půlroční práce obdrželi i ti
nejmenší školáci. A v pátek si
užili den volna...
Večerník byl při tom, když zamířil do jedné z největších pro-

stějovských škol. Pochopitelně
za prvňáčky, pro které bylo pololetní vysvědčení premiérovým
souhrnným ohodnocením jejich
školních výkonů.
„U nás se děti na vysvědčení
enormně těšily, ostatně stejně
jako každý rok. Máme za sebou
první polovinu školního roku
a my na Melantrichově škole jej
hodnotíme velice pozitivně. Musím to zaklepat, ale za celý půlrok
jsme nezaznamenali žádnou negativní mimořádnou událost,“
pochvaloval si Večerníku Roman
Pazdera, ředitel Základní školy v Melantrichově ulici. Podle
něho si během pololetí nejmenší
děti ve škole už zvykly. „Velmi se
osvědčil náš projekt takzvaných
školiček, kdy malé děti společně
s rodiči už navštěvují naší školu
dávno předtím, než usednou do
lavic. Mají tak možnost seznámit
se s prostředím a také se svojí
paní učitelkou,“ vysvětluje Roman Pazdera.

mladých let toto volno neexistovalo,“ pousmál se také ředitel
FOTOGALERIE
Roman Pazdera. Podobně na tom
A VIDEO
byli i benjamínci v Otaslavicích.
Místní základní škola sice kvůli
zdravotním neduhům odevzdala
NA WWW.VECERNIKPV.CZ
pololetní vysvědčení osobně jen
menšímu počtu chlapců a děvčat, ale tento fakt nemohl pranic tu uspokojení, které se ve čtvrtek
změnit na radosti a jistému poci- ráno třídou neslo.
(mik)

Děti z třídy 1. A. na Základní škole v Melantrichově ulici
čekaly na své první vysvědčení hodně netrpělivě, ale dočkaly
se (snímky vlevo a vpravo)! Stejně tak i „prvňáčci“ v Otaslavicích.
3x foto: Michal Kadlec a Renata Glacnerová
Prvňáčci na „Melantrišce“ přebí- u jedinců určitě našly,“ podotkla
rali od třídní učitelky své vůbec s úsměvem Milada Daňková, třídprvní hodnocení velmi dychtivě. ní učitelka 1 A uvedené školy.
„Děti byly hodné, a co se týká Pátek byl pak dnem školních poprospěchu, převládá u mě spoko- loletních prázdnin. „Já myslím, že
jenost, i když nějaké rezervy by se děti si je zaslouží, i když za našich
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nabídka realit a nemovitostí

7HO
Plumlovská 34, 796 01 ProstČjov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

e-mail: info@impulsreality.com
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Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kþ
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kþ
3+1 KĜížkovského 120m2
1.350.000Kþ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kþ
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
540.000Kþ
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK
3+1 Sidl. Svobody
1.000.000Kþ
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SLUŽBY

FINANCE

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
Opravy a úpravy oděvů
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé
Vedle knihkupectví u radnice
vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji pro
702 870 751
více věřitelů.
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

ÈêçÜÝâèçòÝåãí¤Ò\àç p

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

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž 538.000Kþ
RD 5+1 Vrbátky-ŠtČtovice
699.000Kþ
RD 5+1 Urþice
Sleva 889.000Kþ
Chata Plumlovská pĜehrada 1.349.000Kþ

Prostčjov, ul. bĝí þapkĥ. Pronájem bytu 3+1, pĜízemí, 95 m2,
lodžie, nová kuch. linka.
Cena: Kÿ 8.000,-/mčsíc + inkaso

Prostčjov, ul. Hvčzda. Pronájem bytĤ po rekonstrukci v þinžovním domČ s parkováním ve dvoĜe.
byt 3+1 – cena Kÿ 10.000,-/mčsíc + inkaso
byt 4+1 – cena Kÿ 11.000,-/mčsíc + inkaso
BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, Moravská ul.
2+1, Pv, sídl. Svobody
3+1, Pv, Okružní ul.
4+kk, Pv, U spoĝitelny

Kÿ 545.000,Kÿ 819.000,Kÿ 919.000,Kÿ 1.995.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Garáž – betonový prefabrikát k odvozu Kÿ 42.000,- bez pozemku a bez dopravy
BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Biskupice
Kÿ 2.000,-/mčsíc + inkaso (3.500)
2+1, Kralice na Hané
Kÿ 2.500,-/mčsíc + inkaso (4.000)
3+1, Pv, ul. bĝí þapkĥ
Kÿ 8.000,-/mčsíc + inkaso (3.000)
3+1 s garáží, Pv, ul. Kuÿery
Kÿ 10.000,-/mčsíc + inkaso (3.000)
3+1, Pv, ul. Hvčzda
Kÿ 10.000,-/mčsíc + inkaso (2.500)
4+1, Pv, ul. Hanaÿka
Kÿ 7.000,-/mčsíc + inkaso (3.000)
4+kk s parkováním, Pv, Krasická ul. Kÿ 11.000,-/mčsíc + inkaso (3.000)
4+1, Pv, ul. Hvčzda
Kÿ 11.000,-/mčsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

Kÿ 1.000,-/mčsíc
Kÿ 1.500,-/mčsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Rodinné domy:
Vrbátky RD 5+1 s garáží a zahrádkou,
podlahová plocha 213
m2. Plyn, studna, obecní vodovod, kanalizace.
Pozemek 293 m2.
CENA: v RK
Konice RD 5+1, typu
OKAL s garáží a bazénem. DĤm je po rekonstrukci, výmČra pozemku þiní 237 m2.
CENA: v RK
RD Hruška - 3+kk
s hospodáĜskou budovou v centu obce. Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít
i pro podnikání - dílna, sklady ap. VýmČra pozemku je 721
2
m.
Cena 860.000,-Kþ

Byty:

stavu, nová kuch. linka.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13

Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Kostelec na Hané
2.925.000Kþ
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.675.000Kþ
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kþ
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kþ
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kþ
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.927.900Kþ
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.337.000Kþ
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.741.000Kþ
RD 4+kk Kelþice
2.665.740Kþ
RD 4+1 Alojzov
2.827.250Kþ
RD 3+kk Alojzov
2.318.000Kþ
CENY VýETNċ POZEMKģ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dĜevostavba nebo klasická
zdČná stavba. Nízké garantované ceny, provČĜená
kvalita, individuální pĜístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
1+1 Kollárova
2+1 Špály
4+kk Dolní
4+1 Vrbátky
4+1 Tylova 147m2 po rek.
3+1 NČmþice 74m2

5.500Kþ +ink
5.800Kþ vþ. ink
7.500Kþ vþ. ink
7.000Kþ +ink
10.000Kþ +ink
10.000Kþ +ink
5.000Kþ+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreaþní pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kþ
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kþ+ink
Pron. Kom prostor PrĤmyslová 300Kþ/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kþ+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kþ/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem18.000 Kþ+ink.
Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
7.000Kþ+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.549.000 Kþ
Pronájem prodejny Kostelecká ul. 14.000Kþ
Stavební pozemek Vranovice – Kelþice 1253m2
740.680Kþ
Stavební pozemek Kostelec na Hané 1850m2
925.000Kþ
Stavební pozemek Alojzov 525m2
470.000Kþ

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotovČ.
Pozemek pro výstavbu RD ProstČjov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAýÍ ZAVOLAT
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PģDY
VOLEJTE: 739 322 895

DOPORUýUJEME

3URGHME\WXYêPČUDP2 
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Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

15012320037

N O V O S TAV B Y N A K L Í ý

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, výkoRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze pové, terénní práce.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Měření profesionální TermokameSOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se rou ve vysokém rozlišení. Optimálzástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. ní zimní počasí. Tel.: 602 719 273
Stavební firma hledá pozemek pro Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- Pracuji pro více věřitelů.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. vosti. 774 409 430
Doučování angličtiny pro děti a zaPeníze pro všechny ihned při podpisu! čátečníky. T.: 775 263 893 email.:
Prodám novou dvojgaráž 40m2 v Krasi- Zvýhodněné podmínky, žádné poplat- zdenka.kopecna@gmail.com
REALITNÍ KANCELÁŘ
cích, 30 metrů do prodejny bývalé Sand- ky. Volejte: 775 02 12 12
VNB REALITY
ry. Samostatná elektřina, dva samostatné
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
KOUPÍM
vjezdy, elektrický ovladač, vhodné i pro
Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 větší vozidla. Tel. 777 011 148.
Galerie umění Prostějov (bývalá
aktuálně NABÍZÍ:
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
* BYT 3+1, centrum 1.350.000 Kč Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodá* BYT 4+1, J.Zrzavého 1.620.000 Kč 774 858 723
vejte překupníkům, ale odborníkům za
* RD Laškov
440.000 Kč
nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
* RD Alojzov
740.000 Kč Koupím 1+1, 2+1 v Pv. Platím hotově.
Jindřich Skácel.
* RD po rek. Konice 1.300.000 Kč Tel.: 724 944 959
* RD po rek.Tovačov 2.300.000 Kč
Odkoupím a v hotovosti ihned propla* Pozemek centrum PV 3.800.000 Kč Hledáme ke koupi větší byt 3+1,4+1.
tím starožitnosti umělecké a sběratelské
* Komer. objekt Držovice 3.800.000 Kč Tel.: 774 421 818
předměty, staré knihy, pohlednice, minIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Pronájem bytu 3+1, cena dohodou, volaktuálně NABÍZÍ:
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč né od 1.2.2015. Tel.: 728 359 122
gramofony, nábytek z chromových tru* BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč
bek i barevného umakartu, lustry, lampy,
* RD 5+1, Vřesovice 1.980.000 Kč Pronajmu obchod v centru města Prokamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč stějova, 34m2. Tel.: 777 135 540
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v Pros- !PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle a věci na ně a další. Přijedu, rychle a so* St.pozemek, Suchdol 470.000 Kč
tějově nebo blízkém okolí Prostějova. a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 vě- lidní jednání. Tel.: 605 138 473
* St.pozemek, Vrahovice1.100.000 Kč
Tel.: 774 414 525
řitelů. Konzultace zdarma denně na
* Pronájem kanceláře 5000 Kč +ink.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatí739 066 462
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
me za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
Koupíme RD do 1 mil. Kč. Tel.: 774 421 818
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Rychlá půjčka PV a okolí. Tel.: a stříbrné mince, hodiny a hodin* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
ky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v osobním 776 087 428
* Rodinné domy v PV a okolí
a veškeré starožitnosti. Prosíme pou* Chaty, zahrady a pozemky
vlastnictví. 722 539 880
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte ze kvalitní a hodnotné předměty,
Hledáme ke koupi dům se zahradou 604 603 644
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
Koupím novostavbu v Prostějově, nebo nebo pěkný stavební pozemek. Můžeme vyplatit okamžitou zálohu až
simonrene@seznam.cz
pěknou vilku. Tel:732 388 718
RŮZNÉ
300 000 Kč. Tel.: 774 405 644
Koupíme byt 1+1 s balkonem, i pův.
Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
stav. Tel.: 774 101 818
Hledám byt na Sídlišti Svobody s výtahem Lyžování v Itálii 16. – 21.2.2015. Akční zbraně, vojenské předměty, hodicena. České programy na pokojích. Bus ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a balkonem. 728 318 836
800 Kč z Pv. 8 míst i jednotlivě. Tel.: a jinou veteš. Vykoupíme také celé poHledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
608 111 622
Pronajmu byt 2+1, Dolní 36, Pv.
po rekonstrukci, 774409430
zůstalosti a zajišťujeme komplexní vyTel.: 739 335 076
Hledám ženu nebo muže v pokročilém klízecí práce. Seriózní jednání a platba
Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruovadůchodovém věku s vynikající znalostí hotově. Tel.: 773 113 303.
ný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastěho- Koupím chatu nebo chalupu, max. do německého jazyka na pravidelnou kon15 km od PV. Tel. 732 755 910
vání 1.2.2015. Tel: 737 112 123
verzaci. Tel.: 605 864 140
3URQDãHKRNOLHQWDKOHGgPHE\WY293URVtPHYSĜtSDGČQDEtGHNNRQWDNWRYDW
WHOQHERHPDLOLQIR#LPSXOVUHDOLW\FRP'ČNXMHPH

Pronajmu po rek. k okamžitému nastěhování byt 1+4 nedaleko centra města.
Tel.: 602 477 886

Kupujeme byty, domy, pozemky, případné dluhy, exekuce nejsou překážkou. PhDr. Srnová. Tel.:
608 233 608

PRÁCI HLEDÁ

Hledám práci na HPP, mám SEŠ praxi,
zkušenosti v ekonomice, obchodní odd., Koupím tenhle typ křesel 3 000-5 000 Kč
Prodám mezonetový byt 4+kk v OV, 110
m2, na ulici Krasická v Pv. Tel.: 604 129 Pronajmu 2 kanceláře za 4 000 Kč + ink. nákup-prodej. (PC, GSM, vlastní auto). dle stavu. Tel.: 603 161 569
(i jednotlivě). Tel.: 777 942 039
Tel.: 777 942 039 Nováková.
145. RK nevolat!

PRODÁM

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ

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

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌşŬƉƌŽŶĄũŵƵ
Nabízíme výstavbu RD 4+1 na klíþ ProstČjov –
Vrahovice, lokalita Trávníky.
Obytná plocha domu 94,8m2. Pozemek 506m2.
Možnost volby z více projektĤ.
Cena 2.800.000Kþ
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domĤ 4+1 na klíþ
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, pĜístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kþ
Volejte: 739 322 895

Komerþní a nebytové prostory:
ZdČná garáž v Ĝad.
zástavbČ v lokalitČ
Moþidýlka, situována na okraji gar. komplexu, rozvod elektro.
CENA: 115.000,-Kþ

Èêçæ\âÝåæÝÚñìçîÛàèêçëìçê¤íä¦Ìê\îæáÛã\

Volejte: 723 335 940
RD 2x3+1 u NČmþic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kþ

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
777 251 878
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ƉƌŽƐƚŽƌǇƐůŽƵǎşĐşƉŽĚŶŝŬĄŶş͕ŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͕ŐĂƌĄǎŽǀĄƐƚĄŶşĂƉĂƌŬŽǀĂĐş
ŵşƐƚĂ;ĚĄůĞũĞŶͣW^W͕EW͕'^ĂWD͞ͿǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ

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

ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬϮ͕ϵϰŵϮ͕W^Wē͘ϭϲϰ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϯϮ͕ϵϬŵϮ͕W^Wē͘ϭϴϳ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϯ͕ϰϬŵϮ͕EWē͘ϳϭϳ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϳŵϮ͕WDē͘ϱϮϴ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϳŵϮ͕WDē͘ϳϮϬ
ͻƵů͘ŽůŶşē͘ϯϲϱϵͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϱϱ͕ϮϵŵϮ͕W^Wē͘ϭϭϭ
ͻƵů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϮϮ͕ϮϱŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϱ
ͻƵů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗Ϯϲ͕ϵϴŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϲ
ͻƵů͘WŽůŝƓĞŶƐŬĠŚŽē͘ϰϰϲϳͬϯǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŐĂƌĄǎŽǀĠƐƚĄŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗Ϯϲ͕ϯϵŵϮ͕'^ē͘ϴϬϮ
ͻƵů͘WŽůŝƓĞŶƐŬĠŚŽē͘ϰϰϲϳͬϯǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŐĂƌĄǎŽǀĠƐƚĄŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϮϬ͕ϳϳŵϮ͕'^ē͘ϴϬϵ
ͻƵů͘ŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϭϯϰͬϭϵǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϳ͕ϰϬŵϮ͕W^Wē͘ϮϱϮ
ͻƵů͘ŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ϭϯϮͬϮϭǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϵϴ͕ϱϱŵϮ͕W^Wē͘Ϯϱϳ
ͻŶĄŵ͘͘ĞŶĞƓĞϰϭϴϭǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬ͕ϵϳŵϮ͕W^Wē͘ϭϳϵ

Prodám konzumní brambory žluté i červené jakékoliv množství. Cena 5,50 Kč/Kg.
Tel.: 731 721 330
AKCE do vyprodání zásob.
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy u
Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Prodám novou lednici Whirlpool WTE
1611-V/120cm za 3.500 Kč. Všechny
doklady přiložené. Pv. Tel.: 774 194 194

ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϯϭ

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

www.realitypolzer.cz

ͻƵWĂůĂĐŬĠŚŽē͘ϭϰϱͬϮďǇƚē͘ϭϯнϭϭϮϵŵϮ
ͻWĂůĂĐŬĠŚŽē͘ϭϰϱͬϮďǇƚē͘ϭϯϰнϭϭϯϰŵϮ

ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϳϳͬϳďǇƚē͘ϴϯнϭϭϱϴŵϮ

ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϭϭ

15012210017

Prostčjov, Kotčrova ul. Prodej novostavby volnČ stojící vily v zeleni. Moderní stavba navržená arch. studiem CAD Projekt. Vel. 7+1,
2 garáže, bazén, terasa, Pozemek 1.173 m2 Cena: Kÿ 8.499.000,-

3URGHM5'SRGVNOHSHQJDUiåEDONRQXGUå]DKU&HQDY5. 3URGHMSR]HPNXQD=iKRĜtFHONRYiSORFKDP2 &HQD.´

15012320038

Smržice, okr. Prostčjov. Prodej RD 4-5+1, pĜíp. dvougeneraþní
(obytná plocha 180 m2), sklep, veškeré inž. sítČ. Zast. plocha
Cena: Kÿ 1.299.000,187 m2, zahrada 387 m2.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo je v PÁTEK
6. února v 10.00 hodin

Pondělí 26. ledna 2015

Pondělí 2. února 2015
reality, řádková inzerce
16
www.vecernikpv.cz

řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
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www.vecernikpv.cz

VZPOMÍNKY

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Dne 30. ledna 2015
tomu bylo už smutných 22 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkujeme všem.

Dne 3. února 2015
uplyne 20 let ode dne úmrtí
paní Ing. Vladimíry VRTALOVÉ
ze Smržic.
Vzpomínají manžel Květoslav,
syn Bohdan a dcera
Zuzana s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným
přátelům a známým, kteří
doprovodili na poslední cestě
pana Karla PUPÍKA.
Velké poděkování patří celému
kolektivu Soukromé pohřební
služby pí Václavkové za vstřícný
přístup a profesionální služby.
Zarmoucená rodina.

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 7. února 2015
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Vzpomínají manželka
Marie, syn Jan
a dcera Monika s rodinou.

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Alena Greplová 1931
Prostějov Pondělí 2. února 2015
Jan Látal 1941
Smržice František Novák 1929 Čelechovice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Evženie Uličná 1936 Čehovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Halousková 1926
Prostějovičky Středa 4. února 2015
Jiřina Nesvadbová 1933 Držovice Jaroslav Vyhlídal 1929 Olšany 11.00 Obřadní síň
Jaroslav Jelínek 1927 Drahany 11.45 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Jiřina Neoralová 1934
Kralice na Hané Marie Jiráková 1951 Bedihošť 12.30 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Matoušek 1971 Stínava Pátek 6. února 2015
Jaroslav Coufal 1939
Otaslavice Marie Slavotínková 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jiří Stříž 1993 Konice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pavlína Vičarová 1936
j
Brodek u Konice Jaromír Hruban 1926 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Bednář 1945 Dobromilice Jaroslav Krejčí 1934
Nové Sady
Jiří Lukscheiter 1942
Prostějov Jaroslava Blahová 1941
Marie Berková 1944
Prostějov
Kostelec na Hané
Jiřinka Vláčilová 1927
Bedihošť František Menšík 1930
Božena Musilová 1946
Ptení
Kostelec na Hané

Když umře tatínek, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde,
kdo by jak tatínek uměl mít rád.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Miluška Divišová 1923
Kostelec na Hané
Anežka Hrubanová 1922 Hamry
Marta Chomoutová 1930 Plumlov
Josef Borek 1929
Prostějov
Jiří Geržík 1932
Prostějov

Dne 23. ledna 2015
jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí
pana Aloise SOUŠKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, děti s rodinami,
příbuzní a přátelé.

Nejsou již mezi námi

František Vaníček 1923

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Dne 5. února 2015
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava HORÁKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a syn s rodinami.

Dne 27. ledna 2015
vzpomínáme nedožitých 67 let
pana Dušan FROHN st.
Vzpomíná dcera
Erika s rodinou

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

Prostějov Miroslav Mašlaň 1931

Prostějov Ludmila Mačáková 1947 Olšany u Pv

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN? nalistujte stranu
t
26

Dne 7. února 2015
si připomene 3 roky, co nás
tiše opustil můj bratr
Dušan FROHN ml.,
vzpomíná sestra
Erika s rodinou

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

www.
vecernikpv
.cz
Dne 29. ledna 2015,
by se dožil 85 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Martin FAJSTL
ze Ptení.
S láskou vzpomíná rodina.

www.vecernikpv.cz

vzpomeòte
na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze za 200 Kè
tel.: 582 333 433
mob. 608 960 042
e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

GRATULACE

AUTO MOTO
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

12
Plný tucet vzpomínek
na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi, využili
v rámci akce Večerníku
naši čtenáři. Přidáte se?

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

15012320036

Dne 8. února 2015
by se dožila 85 roků
paní Božena BUKVOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují děti a vnoučata.

Pondělí 2. února 2015
Jan Kraus 1945 Čechovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 4. února 2015
Svorad Manas 1930 Prostějov 11.30 Obřadní síň Mlýnská

Pohřební stužba A.S.A. TS

74 - letá důchodkyně hledá přítele
k občasným schůzkám. Zn: Jen Prostějov. Tel: 608 257 088

PODĚKOVÁNÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další
vydání
je v PÁTEK
6. února
v 10.00 hodin

15012920079

Dnes, tj. 2. února 2015
uplynul 1. smutný rok od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a manžela
pana Jana PIŇOSE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 3. února 2015
by oslavil 70. narozeniny
pan Jiří NEUGEBAUER
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje jménem rodiny
manželka Ludmila.

Touto cestou bychom rádi
poděkovali lékařům, sestrám
a dalšímu zdravotnickému personálu
odd. JIP – INTERNA
pod vedením
pana MUDr. A. Trunečky
za lidskost a profesionalitu při péči
o pana Karla Koska
v jeho nejtěžších chvílích.
Věra Kosková s rodinou.

Letos slaví moje vnučky krásné narozeniny.
Dne 4. února 2015
Anetka JAKUBCOVÁ 18 roků.
Dne 7. února 2015
Lucinka 12 roků.
Dne 29. března 2015
oslaví
Eliška GURÍNOVÁ krásných 20 roků
a její rodiče
Renata a Roman budou slavit 40 roků.
Všem oslavencům přejeme hodně
zdraví, štěstí, mnoho radosti a žádné
starosti. Přeje babička Pepa, celá
rodina a všichni co je mají rádi.

Dne 31. ledna 2015
oslavili manželé
Eva a Jiří DOLEŽELOVI
z Čelechovic na Hané
zlatou svatbu.
Do dalších let přejeme
hodně zdraví a lásky.
Dcery Dana a Alena s rodinami.

18
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Centrum regenerace v Prostějově. Hledám zkušenou švadlenu na občas- SOŠp a SOUs, Prostějov, Lidická 4, hleIhned zapracujeme do různých pozic. nou brigádnickou výpomoc. Vhodné dá uchazeče na obsazení pracovní pozice školník – údržbář. Informace na tel.:
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
i pro důchodce. tel.: 736 428 666
582 342 311. Nástup od 1.3.2015
STUDIO 365 hledá nové tváře pro mo- Knižní velkoobchod v Pv přijme
Firma KARON s.r.o. přijme
deling od 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, prodejce. Vlastní osobní auto podStálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
zaměstnance profesí:
9-12 h www.studio365.eu.
mínkou. Peníze každý týden. Tel.:
zedník, tesař,
777 280 967
řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou.
Přijmu důchodkyni na přivýdělek do provoJen vážní zájemci se zájmem o práci.
zu sběrny opravy oděvů. Tel.: 702 870 751 Hledáme webmastera pro správu firemTel.: 605 483 602,
ních webových stránek. Tel.: 605 483 602,
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
e-mail.: info@karon.cz
Strojírenská firma z Prostějova hledá e-mail.: info@karon.cz
Pracovník/-ce pro
35 000
Třísměnný
ÚSO (vyučení s maturitou) Jan Otruba
zámečníka s praxí a znalostí výkresů. Náobsluhu nástrojové brusky
STŘIHAČ ODĚVU
Hledáme vhodné uchazeče na postup možný ihned. Tel.: 602 760 099
Dělník/ce ve strojírenské výrobě 12 500
Nepřetržitý
Střední odborné
GASL CZ
Oděvní firma LORGIT – PV přijme
zici: Obsluha balící linky, Provozní
65 Kč / hod. Třísměnný
Střední odborné
HANAKOV,spol.sr.o.
Přijmu řidiče pro vnitro. přepravu. ŘP sk. uklízečka. Práce v ženském kolekti- pracovníka střihárny konfekce. Zkuše- Manipulant/-ka-obsluha
Speditér/-ka
22 000
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
FTL
vu, harmonogram nepřetržitý provoz.
nosti v oboru nutné. E-mail.:
C. Tel.: 605 248 001
16 000
Třísměnný
Základní
MAKOVEC
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru lorgit-pv@seznam.cz. Tel.: 582 340 591 Uklízeč/-ka výrobních
prostor jatečního závodu
Práce: www.pracedomu.info
výhodou – není podmínkou. Požadu25 000
Pružná prac. doba ÚSO s maturitou
OKNO NEMOVITOSTÍ
jeme: Pečlivost, flexibilita, komunika- Bezpečnostní a úklidová agentura při- Realitní makléř/-ka
28 250
Pružná prac. doba Vysokoškolské
Statutární město Prostějov
tivnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: jme ihned do HPP invalidního důchod- Vedoucí odboru
Zajímavé platové ohodnocení, práci ce na úklid. Místo výkonu Kralický Háj. informačních technologií
Jednosměnný
Střední odborné
LORGIT PV
v moderním závodě, perspektivu. Struk- Zkrácený pracovní úvazek. Podmínkou Střihač textilu v oděvní výrobě 14 000
150 Kč/hod Dvousměnný
Základní
Žolíková práce
turované životopisy zasílejte na adre- je čistý trestní rejstřík. Informace na tel. Svářeč/-ka
Administrativní pracovník/-ce 8 000
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
IF FACILITY
su firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky čísle: 602 786 692
Pracovník/ce pro čištění
80 Kč/hod Jednosměnný
Základní
Farma Vícov
15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem:
Prostějovská firma hledá brigádníka/ci a dezinfekci stájí a péči o zvířata
sekretariat@profrost.cz
12 000
Třísměnný
Základní
CZ EIKA
na práci ve skladě brambor. Info na tel.: Operátoři na výrobní lince
Prodavač/ka oděvů
11 200
Jednosměnný
Střední odborné
Barták
Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřni- 777 090 600
Řidiči a obsluha cisternového návěsu 35 000
Pružná prac. doba Střední odborné
Lasius Group
ci na ŽL. Tel.: 775 406 363
Ekonom/-ka
účetní
21
230
Jednosměnný
ÚSO
s
maturitou
Správa
silnic
Olomouckého kraje
Hledám elektrikáře.774 989 007
střediska údržby jih
Hledám akvaristu na údržbu akvárka v PV.
1-2 hodiny týdně údržby. Tel.: 602 553 222 HLEDÁME ZEDNÍKY - DLAŽDIČE Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
a další šikovné pracovníky do naší staHLEDÁME ŘIDIČE na nákladní sta- vební firmy. Tel.: 739 374 894
vební automobily SCANIA, požadavky: řidičské oprávnění C, E, profesní prů- Oděvní firma Lorgit přijme švadleny
kaz, psychotesty. Tel.: 603 234 002
na šití konfekce. Tel.: 582 340 591.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

15012720040

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

15012310031

15012810069

15012110013

15012810070

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 2. února 2015
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soutěže
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SUDOKU
ZNOVU SÁZKA
NA HVĚZDY

15012860077

Správná odpověď z č. 4: na snímku
byl dům z ulice Šárka (parlament). Vylosovanou výherkyní, která získala
POUKAZ na hlídání dětí od CENTRA MEDVÍDEK, se stala Kateřina
CHUDOŽILOVÁ, Na Příhoně 9,
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 5. ÚNORA,
12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ
9. ÚNORA 2015.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ
V HODNOTĚ 400, který věnoval obchůdek U DUBINKY.

BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
D
Dnes
podruhé vám
přinášíme zbrusu
p
nový projekt „MILUn
JJEME VEČERNÍK“
a i s jeho nástupem
nechybí
h bí originální
i i ál í soutěž, která si mezi
vámi získala takovou popularitu, že si tuto
zábavnou stránku nelze bez hádání osobností ani představit. A tak i páté 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.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další
chutnou a lahodnou cenu, jenž opětovně
věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA PIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu stošestadevadesátém pokračování projektu „PV

365, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku
obdrží pořádně vydatnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola,
kterou byla firma BRUTUS! Výhru si lze
vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba hned
v rámci tohoto vydání, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod a graficky mírně
poupravili čerstvou šampionku grandslamového turnaje ve čtyřhře na Australian Open...

15012460035

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
A VÝHERCE

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
znovu 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 5. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo
3 - 4 - 2 - 2, načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově stotřiaosmdesátou výherkyní v řadě stala Magdalena
HRINIÍKOVÁ, Studentská 8, Prostějov. 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
9. ÚNORA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na
nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

OSMISMĚRKA

Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z prvního kola čekáme
v redakci tentokrát DO ČTVRTKU
5. ÚNORA 2015, 12.00 hodin - volejte 582 333 433, pište SMS na 608 960
Návod k luštění...
042 či pošlete e-mail na adresu: SOU- Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte.
TEZE@VECERNIKPV.CZ! Jméno Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
výherce, který od nás obdrží výše zmíněnou cenu od občerstvení ŠPIZZA,
zveřejníme v dalším vydání. Najdete K DOBRÉMU POCITU ČLOVĚKA PŘISPÍVÁ I ...... ....
jej v prodeji tradičně od PONDĚLÍ 9.
ÚNORA 2015.
Takže, neváhejte a zajistěte si i příští číslo. Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O KLOBOUKY

Kdo je na fotografii?
Poznáte?
Hádejte, bavte se!
A berte život s nadhledem...
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že se jedná o
Bedřicha Grulicha. Jednoho z členů Rady
Statutárního města Prostějov, který je současně i stranickým kolegou primátora Pišťáka z
ČSSD, poznala solidní plejáda soutěžících...
Z 254 správných odpovědí, jenž jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Petr KUDLÁČEK, Kostelecká

AKLÉ, ANOA, BĚLOCH, BLÍN, DŽBER, FOND, HNĚV, KOUŘ,
MELOUCH, MÍNUS, MODŘ, MOSAZ, MOTO, OÁZA, OBLÁ, OTOP,
OVÁD, OVČÁK, PEJŘ, PONÍK, ŘVÁČ, SBĚŘ, STŘŽ, ÚLOV, VLNKA,
ZAHRADY, ZÁŘE, ZRNO, ŽITNÁ

15012860074

15012160012

Správné řešení z čísla 4: NA BOLAVÉ NOŽIČKY ZDRAVOTNÍ BOTIČKY. Vylosovanou výherkyní je Květa HUBÁČKOVÁ, Hluchov 32, Hluchov.
POUKAZ v hodnotě 400 Kč od firmy ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo
zatelefonujte do ČTVRTKU 5. února 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 9. února získá POUKAZ na sortiment prodejny
FINKOVÁ - PONOŽKY OD MARUŠKY v hodnotě 400 Kč.

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 5. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „ÚLEVAODSTRESU“.
Vylosovanou výherkyní se stala Marie PAPOUŠKOVÁ, Vrlova 34, Prostějov, která
se tak může těšit na POUKAZ v celkové hodnotě 400 Kč do partnera minulého dějství MASÁŽE A PEDIKÚRA FORNŮSKOVÁ z prostějovské ulice Újezd. 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, kteří rádi nosí pokrývku na hlavě...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna KLOBOUKY DAUBNEROVÁ.
Vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA NÁKUP SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku,
které vychází v PONDĚLÍ 9. ÚNORA 2015.
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zveme vás...

TIPVečerníku

BASKETBAL

POHÁDKY MATIČKY RUSI
KDE? Farní dùm, Demelova 3, Prostìjov
KDY? v NEDÌLI 8. ÚNORA 2015 od 15:00 hodin
PROSTĚJOV Pod tímto názvem se skrývá dvojice tradičních
ruských lidových pohádek. Divadlo Plyšového Medvídka se
však nebojí uchopit tradiční látku netradičním způsobem.
A tak Pohádky Matičky Rusi patří mezi nejvýpravnější inscenace letošní sezóny, zejména co se týče náročnosti výroby loutek, scény a kostýmů.
První z pohádek Finis Jasný Sokol, může divákům připomínat
českou Popelku. Jen kulisy jsou trochu jiné. Můžeme sledovat
příběh trojice sester. Ta nejmladší trpí nepřejícností a nevraživostí svých starších sester. Na rozdíl od nich netouží po krásných šatech ani drahých špercích, ale jen po jediném – Finistu
Jasném Sokolovi, do kterého se zamiluje. Závistivé sestry se
pokusí jejich lásku překazit, ale díky obětavosti, vytrvalosti
a odvaze nejmladší, se jim to nepodaří.
Druhá z pohádek, Marja Morevna, může připomínat pohádkový
horor. Ale nebojte se, všechno nakonec dobře dopadne. A také
tento příběh bude divákům asi povědomý – z pohádky Boženy
Němcové O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku. Hlavní hrdina, carevič Ivan, provdá své tři sestry za tři švarné mládence, kteří se umí
proměnit v sokola, orla a havrana. Ivan se pak sám vydá do světa
hledat vlastní štěstí. Zamiluje se do Marji Morevny a vezme si ji
za ženu. Osvobodí Kostěje Nesmrtelného, kterého Marja věznila
a ten Marju unese. Nešťastný carevič Ivan se ji vydá hledat, ale nedaří se mu ji vysvobodit. Kostěj Nesmrtelný je mocnější. Teprve s pomocí kobylky Baby Jagy a trojice švagrů se Ivanovi podaří Kostěje
přemoci.
Režie: Zoja Mikotová. Scénář: Radim Toman. Výprava a loutky:
Alžběta Hanzlová. Hudba a texty písní: Marina Ra a Pavel Petr
Procházka . Produkce: Jana Černá. Hrají: Miroslav Černý, Konrád
Popela Marina Ra.
spoluúčasti NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Statutárního
Vznik inscenací pro děti a mládež v Olomouckém kraji fi- města Prostějova. Takže nezapomeňte tuto neděli, zve vás Dinančně podpořil Olomoucký kraj. Dále vznikly za finanční vadlo Plyšového Medvídka.
(pk)

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

americké sci-fi
20:00 Jupiter vychází
Školní 1, Prostějov
pátek 6. února
pondělí 2. února
15:30 SpongeBob ve filmu: Houba
17:30 Kód Enigmy
na suchu
americko britský životopisný film
americká animovaná komedie
20:00 Mortdecai:Grandiózní případ 17:30 Jupiter vychází 3 D
americká krimikomedie
20:00 Jupiter vychází 3 D
úterý 3. února
sobota 7. února
17:30 Kód Enigmy
15:30 SpongeBob ve filmu: Houba
20:00 Sils Marie - Art film
na suchu 3 D
francouzské drama
17:30 Jupiter vychází 3 D
Pohled do minulosti odhalí její skryté touhy 20:00 Big Eyes
i vlastní identitu
americko britský životopisný film
středa 4. února
neděle 8. února
17:30 Kód Enigmy
15:30 SpongeBob ve filmu: Houba
20:00 Mortdecai: : Grandiózní případ na suchu 3 D
čtvrtek 5. února
17:30 Big Eyes
17:30 Jupiter vychází
20:00 Jupiter vychází

Kino METRO 70

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 7. února
15:00 O hloupém Peciválovi
pásmo pohádek
17:30 Století Miroslava Zikmunda
český životopisný film
20:00 Století Miroslava Zikmunda

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
pátek 6. února od 16:00 do 18:00 - Příroda Prostějovska: Studánky a prameny
- povídání spojené s promítáním o pramenech prostějovských říček, o léčivých
či „zázračných“ pramenech v regionu
i o dalších vodních zdrojích na Prostějovsku.
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 5. února ve 14:00 hodin – posezení u bylinkového čaje – přijďte se zeptat
na to, co vás zajímá.
čtvrtek 5. února od 15 do 17 hodin – Poradna SOS
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem.
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro
pokročilé – pokračovací kurzy pro absolventy kurzů efektivního rodičovství dle rozpisu.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Úterý 3.2.
Sobota 7.2.
Neděle 8.2.

09.00 - 10.00
16.45 - 17.45
10.00 - 12.00

čtvrtek 5. února
19:00 Balada pro banditu
divadelní sál

www.vecernikpv.cz

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

LEDNÍ HOKEJ

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
6.2.
6.2.
7.2.

7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.

Reprezentační ples školy
Společenský dům Prostějov
Prostějov
GJW Prostějov a klubu přátel GJW
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOŠ podnikání a obchodu Prostějov
III.Společný ples Cukrovaru
Vrbátky a.s. a Skláren Moravia Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Cukrovar Vrbátky
Obecní ples
Kulturní dům Smržice
Smržice
Obec Smržice
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H
Kralice n/H
Klas Kralice
XXI. Zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov
Prostějov
Okresní agrární komora Prostějov
Školní ples
Sokolovna Určice
Určice
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
Myslivecký ples
KZ Čelčice
Čelčice
Okresní myslivecký spolek PV o.s.
VI. Společenský ples
U Tří bříz
Prostějov
Tyflocentrum Prostějov

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
ICM Prostìjov
Komenského 17, Prostějov
pondělí 9. února od 15:00 do 17:30 hodin
- Tvořivá dílna s ICM - Valentýnské překvapení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Konický Yeti už v sobotu
Netradiční zimní triatlon Konický Yeti se bude konat v sobotu
7. února v Konici od 12.00 hodin. Definitivní ukončení prezentace je půl hodiny před startem. Centrum závodu se nachází
v Restauraci Na Bytovkách v Konici. Parkoviště aut je pod
restaurací a vjezd na parkoviště bude označen červeno-bílým
lampionem. Organizátoři závodu nechtěli spoléhat na počasí (sníh) a upravili klasický zimní triatlon k obrazu svému.
Nahradili horská kola střelbou a kola alternují s lyžemi. Závod
tak proběhne, i když zrovna nebude sníh. O přesném složení
disciplín se rozhodne vždy v týdnu před závodem.
Více informací na www.konicky-yeti.webnode.cz.

TIP

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

U mě dobrý

Galerie METRO 70, Prostějov vás srdečně
zve na výstavu fotografií a výtvarných prací
studentů střední školy ART ECON „ARToOV a MěV KSČM Prostějov zvou ob- viny 2015“. Výstava potrvádo8.března2015.
čany na besedu s poslancem PS PČR
a stínovým ministrem obrany za KSČM Klub přátel ZŠ a MŠ Určice Vás zve na
RSDr. Alexandrem Černým, která se společenský ples, který se koná v sobotu
koná v pondělí dne 9.2.2015 od 14:30 7.2.2015 ve 20.00 hod. v místní sokolovně.
v zasedacím sále OV KSČM, Lidická 35. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
GRANT. Rezervace na tel. 582 357 136,
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
736 438 911
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V sobotu 7. února 2015 se koná „MYSLIV tomto roce nabízíme možnost využít VECKÝ PLES“ v KZ Čelčice ve 20:00 hodin.
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také nabízíme Regionální pracoviště TyfloCentra Oloprodej baterií do sluchadel a drobného pří- mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
slušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící nevidomým a slabozrakým občanům na
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí). adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Režie: J. Hřebejk
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, J. Somr, V. Javorský, L. Vlasáková, M. Vladyka, P. Forman
V zahrádkářské kolonii na Libeňském
ostrově se počátkem 90. let schází v malé
hospůdce U Buddyho parta kamarádů, nepříliš úspěšných, přesto ve svém skromném
světě více či méně spokojených outsiderů.
Bývalý disident Tonda, který vede hospodu se svým synem, pankáčem Jáchymem,
a družkou Andulou, rybář Láďa s kamarádem Frantou, nesmělý Kája, Tondův
otec Balun, Jáchymova přítelkyně Bára
a bývalý kouzelník Mrklas, jehož přezdívka
je zkomoleninou jeho uměleckého jména
Mr. Class. Hrají desetníkový mariáš, prožívají drobné životní radosti i ústrky, ať už
je to Kájova nepříjemná manželka Jíťa,
neochota ostatních hrát karty s Mrklasem

RÙZNÉ……..
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel.č. 588 008 095, 724 706 773

Středa 4. února 2015:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov - HC Slezan
Opava (dohrávka 6. kola skupiny o udržení
Ligy juniorů, Víceúčelová hala - ZS)
Pátek 6. února 2015:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov - SHK
Hodonín (předehrávka 16. kola skupiny
B o postup Ligy staršího dorostu, Víceúčelová hala - ZS)
Sobota 7. února 2015:
12.45: LHK Jestřábi Prostějov - HC
Nový Jičín (Ligy mladšího dorostu, Víceúčelová hala - ZS)

VOLEJBAL
Čtvrtek 5. února 2015:
18.00: VK Agel Prostějov – PVK Olymp
Praha (20. kolo extraligy žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Sobota 7. února 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – SK UP Olomouc „B“ (25. kolo druhé ligy žen, Letní
hala u zimního stadionu).
14.00: TJ OP Prostějov – SK UP Olomouc „B“ (26. kolo druhé ligy žen, Letní
hala u zimního stadionu).

www.
vecernikpv
.cz

akce v regionu...

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

SEMTAMNÍK
středa 4. února od 14:00 hod. - Přátelské
posezení v kavárně Anreto (bývalá kavárna U Kocourka)
čtvrtek 5. února od 8:00 do 11:00 hod. Tvoření z keramické hlíny v Lipce.

Pondělí 2. února 2015:
18.00: Orli Prostějov – BK Opava (31. kolo
Kooperativa ligy mužů, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
Čtvrtek 5. února 2015:
20.00: TJ OP Prostějov – Gemini Zlín
(19. kolo 2. ligy žen, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
Sobota 7. února 2015:
12.00: TJ OP Prostějov – Jiskra Kyjov (3.
kolo ligy mladších žákyň U14, tělocvična
ZŠ Palacká Prostějov).
14.00: Orli Prostějov – JBC Brno (17.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
16.00: Orli Prostějov – Nový Jičín (6.
kolo ligy žáků U15, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
16.00: TJ OP Prostějov – BK Strakonice
(17. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 8. února 2015:
9.30: TJ OP Prostějov – Basket Slovanka
(18. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
9.30: Orli Prostějov – BK Opava (7. kolo
ligy žáků U15, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
11.30: TJ OP Prostějov – Gemini OSK
Olomouc (20. kolo 2. ligy žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).
11.30: Orli Prostějov – SKB Zlín (18. kolo
extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
12.00: TJ OP Prostějov – BC Benešov (4.
kolo ligy mladších žákyň U14, tělocvična
ZŠŠ Palacká Prostějov).
j )

k obrazovce

Výstava ve Štarnově podpoří zvířecí terapeuty
Máte rádi zvířátka? Chtěli by jste příspěvkem na jejich odborný
výcvik a následnou praxi zprostředkovat hezké chvíle lidem v domovech důchodců, dětských domovech handicapovaným spoluobčanům v rodinách a stacionáře. Zveme vás na výstavu ve Štarnově ve prospěch občanského sdružení Aury Canis. Na výstavě bude
možné na místě zakoupit např. korálkovou bižuterii, háčkované
výrobky (šály, čepice) výrobky z papíru, přírodnin a podobně.
Výstava se bude konat v sále hasičské zbrojnice ve Štarnově tento
pátek 6. února od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.30 hodin,
o víkendu pak od 14.00 do 18.30 hodin.
www.vecernikpv.cz

NEDĚLE
8.2.2015
20:20 HODIN

Film, ČR (2008)

nebo Tondovy starosti se zlodějíčkem Pepem. Všichni se ale jednoho dne spojí, aby
pomohli Kájovi, který zabloudil na velký
bleší trh a stal se obětí bandy skořápkářů, jež
ho obrala o pracně nabyté úspory. Mrklas,
kterého nešťastný Kája požádá o pomoc,

vymyslí podraz. Potřebuje však pomoc všech
štamgastů Tondovy hospůdky. Vysvětlí jim,
jak funguje podvod se skořápkami a v čem
spočívá jeho plán. Samozvaní mstitelé nadšeně vezmou spravedlnost do svých rukou
a pustí se do velkého dobrodružství.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NÁŘEZ
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MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Pondělí 2. února 2015
Čí s lo 5 •R o čn í k 1 9
Naleznete
uvnitř

EXKLUZIVNĚ

V APOLLU ESKÁČKO DONUTILO

MAKAT!

LÁSKA MEZI
S
SÍTÍ A LEDEM
● Večerník zjistil, že „Kossy“
●●
a Marek ndra tvoří úspěšný pár
strana 25

ROUPEC A LUŇÁK

DO PRAŽSKÉ SLÁVIE!
Foto: www.sparta.cz

●● Dva hráči Jestřábů míří
do extraligového celku
strana 27

TOMÁŠ KALÁB

PÁJA TÁBOØÍKOVÁ
Á
NEJEN FAMÓZNÌ
BUBNUJE, ALE I ZPÍÍVÁ
Foto: Pavla Vašková

strana
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PRAHA Druhá polovina uplynulého týdne patřila v kalendáři zimní přípravy 1.SK
Prostějov výjezdu do Prahy a především téměř historické konfrontaci s pražskou Spartou
v takřka plném složení. Bohužel tým kouče Jury nemohl nastoupit k tak výjimečnému
utkání v optimální sestavě, když absentovali především brankář Bureš, obránce Sus a
útočník Kroupa. Přesto se víceméně mladé sestavě podařilo oklepat z počáteční nervozity
a s úřadujícím mistrem odehrát ve čtvrtek kvalitní utkání, které ocenil i trenér Letenských
Vítězslav Lavička.
Po dni vyplněném tréninkem a posilovnou se v sobotu utkaly dva celky z výkonnostně ŠOK! BOXEŘI
stejné ligové úrovně, když Meteor hraje sesterskou ČFL. První půlhodinka a výsledek ut- NEMOHLI DO RINGU
kání nepřinesl onu kýženou tečku za jinak vydařeným kempem, jehož úspěšnost pod●● O tom, proč se nekonal
trhly také výborné výkony
Exkluzivní zpravodajství včetně rozhovorů ➢ interligový duel Prostějova
starších žáků do 15 let.
strana 33
přímo z místa dění najdete na stranách 28 a 29

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
nalistujte
stranu 26

JEDNOU
VĚTOU
●● Relax Prostějov uhájil pozici na
okresním futsalovém trůnu, prvenství mu zajistily dvě výhry na závěrečném turnaji. více ve výsledkovém
servisu na straně 23

POSLEDNÍ SBOHEM...

zveme na šlágr Večerníku

DNES OPĚT NA OPAVU!
TENTOKRÁT V LIGOVÉ DOHRÁVCE

●● Prostějov navštívil minsitr
zdravotnictví Svatopluk Němeček
(ČSSD), který vyjádřil podporu projektům společnosti Agel.

vs

●● Exkluzivní příběh „ženy za pultem“ aneb od haléřů k milionům.
Jana Halvedžiová se stala členkou
kontrolního výboru prostějovského
zastupitelstva. čtěte na straně 25
Někdejší miláček jestřábích fanoušků a fanynek Lukáš Říha se opět
disciplinárně prohřešil a jeho krátké
angažmá v Martině skončilo.
●● Delegáti nevolební valné
hromady OFS Prostějov navrhli
Výkonnému výboru FAČR vyřadit
z fotbalové asociace hned pět oddílů.
více na straně 29

Středeční pohřeb Jana Roubala vzbudil v Prostějově velkou pozornost. Obřadní síň na městském hřbitově se tak ve středu
28. ledna zaplnila nejen jeho smutečními hosty, ale i květinovými dary.
Foto: Bob Pacholík

www.vecernikpv.cz

čtěte na straně 25

➢

PROSTĚJOV Další souboj s houževnatým soupeřem z Opavy čeká
dnes, tj. v ponděli 2. února basketbalisty Ariete Prostějov. Pět dní po
vítězném pohárovém utkání přijedou Slezané do haly Sportcentra
DDM, tentokrát v rámci jedenatřicátého pokračování nejvyšší tuzemské soutěže Kooperativa NBL.
„Přednosti Opavy jsou dostatečně
dobře známé. Má k dispozici dobře
střílející křídla, snaží se o rychlý

protiútok a využívají své pivoty,
kteří umí zakončit z trojkové vzdálenosti. Jako obvykle půjde o těžký
zápas,“ uvědomuje si prostějovský
trenér Zbyněk Choleva.
Orli poslední vzájemný zápas
ovládli s vypětím všech sil. V lize se
budou snažit udržet náskok dvou
výher před čtvrtými Pardubicemi.
„V předcházejících ligových zápasech jsme si vypracovali mírný
náskok a stálo nás to opravdu hodně sil. Nechceme o něj přijít. Doma
musíme vyhrávat,“ tvrdí kouč Choleva.
Utkání začíná v 18.00 hodin a Orli
potřebují při prestižním souboji co
nejvíce zaplněné tribuny.
(lv)
více najdete na stranách 33 a 39
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø
1. HOKEJOVÁ liga 48. kolo

HC Benátky
nad Jizerou

5

* výsledky * statistiky * tabulky

1. HOKEJOVÁ liga 49. kolo
Diváci:
Divá
áci
ci:: 258
2588

LHK Jestřábi
Prostějov

1

Diváci:
á i 1032

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

LHK Jestřábi
Prostějov

Rozhodčí: Pražák
– Kreuzer, Šmika.

2

Branky a nahrávky: 3. Mikyska (Skalický, Jonák), 21. Skořepa (Špaček), 36.
Mikyska (Plutnar, Skořepa), 55. Skořepa (Miškovský, Špaček), 60. Špaček (Plutnar,
Ulrych) – 9. Kajaba (Franek, Venkrbec), 38. Kajaba (Venkrbec, Husák). Vyloučení:
12:11. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Střely na bránu: 38:35.
SESTAVA
BENÁTEK N/J:

Vaněček – Ulrych, Jandejsek, Pabiška, Říha, Plutnar, Niko,
Pálek, Havlín – Špaček, Skořepa, Kalfiřt – Víšek, Miškovský,
Hrníčko – Jonák, Mikyska, Skalický – Bittner, Vařecha, Ordoš.
Trenér: Filip Pešán.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šimboch – Roupec, Kužel, Matyáš, Husák, Malý, Hertl,
Hawlík – R. Meidl, V. Meidl, Krejčík – Kajaba, Venkrbec,
Luňák – Moučka, Duba, Indra – Stejskal, Franek.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.

(0:3 - 0:1 - 1:1)

HC Slovan

Rozhodčí: Doležal
– Čížek, Křivohlavý.

5

Branky a nahrávky: 54. Roupec (R. Meidl, Indra) – 12. Kloz (Merta), 13. Kloz
(Poulíček), 14. Tůma (Roubík, Smetana), 28. Roubík (Kloz, Rod), 49. Tůma (Rod,
Roubík). Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 34:35.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šimboch – Roupec, Kužel, Husák, Hawlík, Matyáš, Hertl
– R. Meidl, Krejčík, Indra – Kajaba, Venkrbec, Luňák
– Franek, Duba, Moučka – Stejskal, Coufal.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Petrásek – Kolafa, Smetana, Brož, Vágner, Grin, Vaněk,
Zdvořáček – Tůma, Roubík, Rod, Merta, Hanzl, Kloz, Pořický,
Gengel, Vávra, Suchan, Poulíček. Trenér: Miroslav Mach.

1. HOKEJOVÁ liga 50. kolo

HC AZ
Havířov 2010

2

LHK Jestřábi
Prostějov

1

Diváci:
Diváci
ci:: 22561
5661

(0:0 - 2:1 - 0:0)
Rozhodčí: Pražák
– Kreuzer, Šmika.

Branky a nahrávky: 21. Šlahař (Maruna, Klimša), 32. Šlahař (Maruna,
Bezuška) – 39. Duba (Moučka). Rozhodčí: Přikryl – Reich, Hanzlík. Vyloučení:
3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 41:25.
SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Matoušek – Krisl, Bezuška, Repe, Horák, Foltýn, Ostrčil, Bahounek, Lenďák – Fořt, Loskot, Tomi – Klimša, Šlahař, Maruna –
Sztefek, Pechanec, Chmielewski – Haas. Trenér: Jan Daneček.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šimboch – Roupec, Kužel, Matyáš, Husák, Látal,
Kolibár, Hawlík – R. Meidl, Krejčík, Indra – Kajaba,
Venkrbec, Luňák – Franek, Duba, Moučka – Stejskal,
Kňazev.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.

„Dolů nás dostalo spousta vyloučených
„Soupeř nám dal velkou lekci z produktivity.“ „Jeden gól je prostě málo...“
a neproměněné situace v přesilových hrách.“
trenér Jestřábů Zdeněk ČECH
trenér Jestřábů ZDENĚK ČECH
asistent Jestřábů JIŘÍ VYKOUKAL
strana 35
strana 35
strana 35
DALŠÍ VÝSLEDKY 48. KOLA
HC Most – HC Stadion Litoměřice 3:6 (1:1, 0:1, 2:4). Branky: 11. Pavelka (Alinč, Slavíček),
44. Smolka (Pavelka, Alinč), 52. Pavelka (Alinč, Slavíček) – 9. Chlapík (Racek), 21. Bílek
(T. Doležal, Šulc), 42. Bílek (Kalla, Šulc), 46. Bílek (Kalla, Špelda), 53. Švagrovský (Chlapík,
Novák), 56. Švagrovský (Novák, Špelda). Diváci: 255 * SK Kadaň – HC Dukla Jihlava 2:3
(1:1, 1:0, 0:2). Branky: Hammerbauer (L.Novák, J,Novák), 32. Račuk (Šagát, Mrázek) – 3.
Malec (Mocek, Kuřítko), 52. Matai (Březina, Harkabus), 57. Zadražil (Malec). Diváci: 300
* Piráti Chomutov – AZ Havířov 9:1 (4:1, 5:0, 0:0). Branky: 4. Hřebejk (Koma, Toman),
9. D. Kaše (Kämpf, O. Kaše), 14. Rutta (Růžička, Skinner), 20. Hřebejk (Koma, Toman), 25.
Hovorka (Skinner), 26. Hřebejk (McGregor, Toman), 27. Bartejs (O. Kaše), 27. D. Květoň
(McGregor, Rutta), 38. Chlouba (Dušek, Šulák) – 7. Bahounek (Klimša, Sztefek). Diváci:
2095 * HC Slovan Ústí n/L – ČEZ Motor České Budějovice 6:4 (1:1, 4:1, 1:2). Branky:
Tůma (Kolafa), 22. Baránek (Hanzl, Vágner), 23. Rod (Pohl, Roubík), 28. Hanzl (Baránek,
Kloz), 33. Tůma (Rod, Kolafa), 60. Tůma (Roubík) – 5. Přibyl (Švec), 38. Vaniš (Bláha), 43.
Přibyl (Vaniš), 48. Punčochář (Vráblík). Diváci: 1573 * Rytíři Kladno – SK Horácká Slavia Třebíč 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Branky: 30. Kindl (Stach, Pitule), 38. Stach (Hořava, Zeman),
47. Horna (Rudovský, Kaberle), 51. Dragoun (Kania, Rudovský) – 9. Pekr (Havel, Erat), 32.
Pekr (Raška). Diváci: 1471 * Salith Šumperk – HC Rebel Havlíčkův Brod 5:4 (3:0, 1:1, 1:3).
Branky: 12. Žálčík (Velecký), 13. Plášek (Haas M., Bail), 15. Velecký (Plášek, Moskal), 24.
Drtil (Moskal), 56. Drtil (Plášek, Sedlák) – 34. Milfait (Melka, Platil), 45. Padělek (Malník),
47. Parýzek (Rousek, Melka), 58. Babka (Melka, Rousek). Diváci: 914.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 50. KOLE


Tým

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

Piráti Chomutov
Rytíři Kladno
ČEZ Motor České Budějovice
HC Dukla Jihlava
SK Horácká Slávia Třebíč
HC Stadion Litoměřice
SK Kadaň
AZ Havířov
HC Benátky nad Jizerou
HC Slovan Ústí nad Labem
Salith Šumperk
HC Most
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havlíčkův Brod

Z

V

VP

PP

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

31
28
25
24
26
24
22
22
19
22
18
10
8
6

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

6
3
3
4
6
3
8
4
2
5
5
9
3
4

P

Skóre

Bodů

6 185:97
15 183:113
15 181:130
14 166:133
16 137:122
21 146:126
18 135:129
20 141:143
21 122:121
22 154:159
23 149:183
26 104:187
34 113:197
34 104:180

113
95
92
92
88
79
78
78
75
73
67
49
37
34

přátelské utkání

AC Sparta
Praha

3

Prostějovv

0

1.SK

Diváci: 150

Rozhodčí: Váňa Koval, Šulcová.

SESTAVA
SPARTY PRAHA:

Vorel - Kadeřábek (46. Ljulka), Brabec, Kováč (46. Toml),
Podaný (69. Costa) - Konaté, Mareček, Vacek (46. Miskovič),
Breznaník (69. Dočkal) - Schick, Picault. Trenér: Vítězslav
Lavička

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň (88. Konečný) - Hirsch, Zatloukal, Rus, Pančochář
- Fládr (89. Sikora), Petržela (60. Sečkář) - Koudelka (75.
Přikryl), Zelenka (46. Šteigl), Langer (46. Krejčíř) - Machálek
(80. Kopečný). Trenér: František Jura

1.SK
Prostějov

KRAJÍČEK SE OMLUVIL

Okénko do extraligy:

PRAHA, PROSTĚJOV Svou bilanci
třiašedesáti utkání a tří branek v národním týmu Lukáš Krajíček zatím
nerozšíří. Jednatřicetiletý prostějovský
rodák hájící čtvrtou sezonu v řadě
barvy běloruského Dynama Minsk se
totiž hlavnímu trenérovi reprezentace
Vladimíru Růžičkovi omluvil.
Místo finalisty Stanley Cupu i mistrovství světa dospělých se v dvojutkání proti Rusku představí o čtyři roky
mladší obránce Jakub Nakládal.

A nebyla to jediná změna, brankáře Jakuba Kováče nahradí třinecký Šimon
Hrubec, útočníka Jakuba Klepiše pak
čerstvý sparťan Michal Vondrka.
Čtvrteční souboj startuje v KV Areně o půl sedmé večer, sobotní odveta
v pražské O2 Areně hned jednu hodinu
po poledni. Před pražským světovým
šampionátem ještě bude následovat
dalších osm přátelských utkání proti
Norsku, Slovensku, Švédsku a Finsku.
(jim)

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte
nalist
jt stranu 26

„V pátek dopoledne mi volal sám

předseda svazu Miroslav Pelta
a gratuloval mi k prezentaci
prostějovského fotbalu“
Lodivod
Lodiv
vod FRA
FRANTIŠEK
ANTIIŠEK
K JUR
JURA
RA
strany 28 a 29
přátelské utkání

TJ Sokol
Určice

Poločas: 1:1

1

Branky: 24. Hrdina, 84. Macek – 16. Šteigl
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

HC Dukla Jihlava – HC Most 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Branky: 9. Harkabus (Zadražil, Šimek),
33. Kaláb, 35. Malec (Matai, Diviš), 48. Korím (Zadražil, Melenovský), 58. Melenovský (Seman, Korím). Diváci: 1322 * SK HS Třebíč – SK Kadaň 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Branky: 6. Čuřík
(Pekr, Wasserbauer), 18. Wasserbauer (Pekr, Čuřík), 46. Čuřík (Wasserbauer, Janáček) – 35.
Šagát (Sikora, Tejnor). Diváci: 1410 * Salith Šumperk – Piráti Chomutov 3:7 (1:1, 1:4, 1:2).
Branky: 16. Haas M. (Holík, Velecký), 22. Staněk (Sedlák), 46. Moskal (Drtil, Sedlák) – 10.
Kämpf (Titov, Kaše D.), 23. Stehlík (Veselý), 30. Rýgl (Kämpf, Kadlec), 35. Račuk (Bartejs,
McGregor), 39. McGregor (Račuk, Sinisalo), 58. Račuk (Kadlec), 59. Chlouba (Sinisalo).
Diváci: 953 * Rytíři Kladno – HC Rebel Havlíčkův Brod 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Branky: 27.
Machač (Švaňhal), 38. Bahenský, 47. Eberle (Kaberle), 57. Kindl (Švaňhal, Zeman) – 19.
Padělek (Kozlík, Boček). Diváci: 1419 * HC Stadion Litoměřice – HC Benátky nad Jizerou 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Branky: 31. Rys (Kalla, V.Bílek), 43. Švagrovský (Míka) – 25. Plutnar
(Plodek, Jonák), 39. Plodek (Mikyska, Plutnar), 50. Špaček (Plutnar, Pálek), 60. Miškovský
(Hrníčko, Plutnar). Diváci: 830 * ČEZ Motor České Budějovice – AZ Havířov 3:2 pp (0:1,
1:1, 1:0 - 1:0). Branky: 26. Mucha (Straka, Nouza), 52. Škopek (Kuchejda, Prokeš), 62. Straka
(Mucha, Rob) – 18. Pechanec (Sztefek), 35. Fořt (Horák, Repe). Diváci: 3758.

TJ FRAMOZ
Rousínov

přátelské utkání

2

DALŠÍ VÝSLEDKY 50. KOLA
Rytíři Kladno – Salith Šumperk 7:2 (1:0, 4:0, 2:2). Branky: 12. Rudovský (Dragoun,
Kaberle), 27. Rudovský (Eberle, Zeman), 29. Kindl (Horna), 39. Strnad (Šilhavý), 40.
Eberle (Horna, Kaberle), 48. Kehar (Strnad, Machač), 53. Eberle – 50. Drtil (Vrdlovec,
Berger), 60. Staněk (Žálčík, Drtil). Diváci: 1820 * HC Slovan Ústí n/L – HC Stadion
Litoměřice 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Branky: 3. Roubík (Kolafa), 32. Roubík (Smetana), 38.
Vaněk (Grin), 59. Tůma (Vágner, Kolafa) – 29. V. Bílek (Šulc, Kalla), 33. Kalla, 47. Z.
Doležal (Černoch, Kolář). Diváci: 2483 * HC Benátky n/J – HC Dukla Jihlava 2:3 s.n.
(0:1, 1:1, 1:0 - 0:0). Branky: 27. Mikyska (Jonák, Král), 56. Král (Niko) – 17. Harkabus (Dobrovolný, Seman), 31. Melenovský, rozh. náj. Zadražil. Diváci: 448 * HC Most
– SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Branky: 21. Černý (Písařík, Smolka),
52. Petruška (Havelka, Kokeš) – 26. Wasserbauer (Dolníček, Bartoň). Diváci: 217 * SK
Kadaň – HC Rebel Havlíčkův Brod 1:2 s.n. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0). Branky: 43. Pavlas
(Sikora) – 17. Sedláček (Chlubna, Minárik), rozh. náj. Melka. Diváci: 250 * Piráti Chomutov – ČEZ Motor České Budějovice 3:2 s.n. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0). Branky: 36. O.
Kaše (Gajovský, Hřebejk), 40. Stehlík (Dušek, Kämpf), rozh. náj. Hovorka – 11. Vráblík
(Straka, Nouza), 51. Rob (Škopek, Marek). Diváci: 4815.

Poločas: 2:0

Branky: 8., 18. Picault, 82. Dočkal. Bez karet.

FK Meteor
Praha VIII

DALŠÍ VÝSLEDKY 49. KOLA

Kofroň (81. Konečný) – Krejčíř (58. Sikora), Rus, Zatloukal,
Hirsch – Šteigl (58. Přikryl), Fládr, Langer (46. Koudelka),
Sečkář (46. Pančochář) – Zelenka (46. Petržela) – Kopečný
(46. Machálek). Trenér František Jura

7

PROSTĚJOV Už jen dva zásahy
chybí prostějovskému odchovanci ve sparťanských barvách Petru
Kumstátovi k tomu, aby se stal
novým členem Klubu hokejových
střelců deníku Sport. V pořadí
248. trefy se dočkal v pátek večer
při vysoké domácí výhře 9:1 nad
Karlovými Vary.
„Vím, že je to blízko, ale na ledě to nevnímám. Teď navíc s Tomášem Rolinkem plníme hlavně obranné úkoly
a chodíme na oslabení, takže moc
šancí nebylo. Věřím ale, že se brzy
dočkám,“ těší se na jubilejní zásah
třiatřicetiletý útočník, jenž v sezoně
2011/2012 ovládl pořadí extraligových kanonýrů. To bylo právě ještě
v karlovarském dresu.
„Na to se zapomenout nedá, strávil jsem tam deset let. Doma to tak
neprožívám, ale když hrajeme tam,
tak je to trochu nostalgičtější. Letos
se nám na ně navíc příliš nedařilo
a k tomu jsme předtím dostali facku
od Hradce Králové a Mladé Boleslavi,
tak jsme rádi, že naše plné nasazení
přineslo úspěch,“ ohlížel se za pátečním střetnutím.
A o dva dny později přišlo derby za
Slavii, do něhož na opačné straně zasáhl obránce Jestřábů David Roupec.
„Rozhodly to přesilovky a jde vidět,
že jsou letos hodně dole. My jsme

ale hráli výborně a doufám, že v tom
budeme pokračovat, abychom si vybojovali co nejlepší pozici. Umístění
ale až tak neřešíme, hlavně chceme
vyhrávat,“ sdělil Kumstát s tím, že
se nyní těší na několikadenní výlet
s manželkou do Drážďan.
Dvě týmové výhry ze tří zápasů
mohl slavit i Antonín Honejsek
a jeho Kometa Brno. A na výhře 6:3
v Olomouci se třiadvacetiletý forvard
podílel jednou přihrávkou, při prohře
s Vítkovicemi ani zdolání Litvínova se
neprosadil.
Ondřej Vitásek má v Liberci nového
trenéra. Rostislava Čadu nahradil
dosavadní kouč farmářských Benátek
nad Jizerou Filip Pešán, k zastavení
výsledkové krize to ale zatím nepomohlo. Bílí Tygři totiž padli s Hradcem Králové, Zlínem i Třincem a při
souhrnném skóre 2:5 nezískali ani
bod. Čtyřiadvacetiletý zadák se do
statistik zapsal jen dvěma trestnými
minutami.
Jiří Cetkovský si v Pardubicích plní
zejména defenzivní povinnosti a střílení branek není v jeho popisu práce.
Těšit ho tak zejména může sedm
bodů za výhry na Slavii a v Olomouci
plus bod proti Hradci. Vytáhlé jednatřicetileté křídlo k tomu pomohlo šesti hity, mimo to posbíral i čtyři trestné
minuty a dva kladné body.
(jim)

BASKETBAL:
Extraliga juniorù:
Poločas: 3:3

4

Branky Určic: 21. a 40. Los, 45. Halouzka, 55. Skopalík, 65. P. Zapletal, 80.
Trajer, 87. Pavel.
SESTAVA
URČIC:

Kumstát se blíží

Števula (31, Piták, 61. Nejezchleb) – Zelina (46. Bokůvka),
Hloch, Skopalík, Javořík (46. Pavel) – Svozil, Machynek (60.
P. Zapletal) – T. Zapletal, Los, Halouzka – Trajer. Trenér: Petr
Gottwald.

reportáž z utkání najdete na straně 28

15. kolo: Sokol Pražský – BCM Ostrava 68:72, Sokol Vyšehrad – Orli
Prostějov 58:70, Slavoj Litoměřice – Synthesia Pardubice 47:84, USK
Praha – BA Nymburk 76:52, SKB Zlín – GBA Sparta Praha 61:99, JBC
Brno – Sokol Písek 92:63.
16. kolo: Sokol Vyšehrad – BCM Ostrava 95:91, Sokol Pražský – Orli Prostějov
51:60, USK Praha – Synthesia Pardubice 72:94, Slavoj Litoměřice – BA Nymburk
71:75, JBC Brno – GBA Sparta Praha 61:51, SKB Zlín – Sokol Písek 76:74.

Extraliga juniorek:
15. kolo: Jablonec nad Nisou – Valosun Brno 48:66, Slovanka – SŠMH
Brno 68:74, Strakonice – Trutnov 52:57, USK Praha – Hradec Králové
71:58, TJ OP Prostějov – Sparta Praha 61:64, Ostrava – Karlovy Vary
65:52.
16. kolo: Slovanka – Valosun Brno 67:53, Jablonec nad Nisou – SŠMH Brno
67:74, USK Praha – Trutnov 100:38, Strakonice – Hradec Králové 84:89,
Ostrava – Sparta Praha 72:81, TJ OP Prostějov – Karlovy Vary 57:49.

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø
LIGA MISTRYŇ, SKUPINA „a“ - 6. KOLO

VK AGEL
Prostějov

3
1

Dynamo
Kazaň

set
1. set:
2. set:
3. set:
4. set:

* výsledky * statistiky * tabulky

BC DTJ
Prostějov

skóre min.
25:19
25
25:22
28
16:25
25
25:17
22

-

BC Dubnica
nad Váhom

NEBOXOVÁNO:
hosté nepřijeli

OPĚT SE „RELAXOVALO“

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Markevich, Karg, Simon, Kossányiová, Borovinšek,
Weiss, libero Kovářová. Střídaly: Soares, Gambová.
Připraveny byly: Zatloukalová, Lakomá, Meidlová.
Trenér: Miroslav Čada.

SESTAVA
KAZANĚ:

Del Core, Starceva, Malkova, Nikolaeva, Gamova, Jureva,
libero Ulanova. Střídaly: Ježova, Čaplina, Melnikova.
Připraveny byly: Borodakova, Romanova.
Trenér: Rišat Giljazutdinov.

Champions League

žen 2014/2015



Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
1.
3.
4.
5.

BC Stavbár Nitra
Big Board Praha
BC DTJ Prostějov
BC Dubnica nad Váhom
Górny Slask Gliwice

3
3
3
3
4

3
3
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
2
2
4

38:10
38:10
22:26
18:30
12:52

6
6
2
2
0

„Jsem zklamaný, asi z toho bude kontumace...“
trenér boxerů Petr NOVOTNÝ
strana 33
ČESKÝ POHÁR - ČTVRTFINÁLE

Nesmírně vzrušující středeční odpoledne a večer prožila 2015 CEV
DenizBank Volleyball Champions League Women. Rozhodovalo se o
konečném pořadí ve skupinách, tím pádem o postupujících do play off
Ligy mistryň i těch, kteří projdou alespoň do CEV Cupu. A byla to často
strhující podívaná!
Dominanci základní části soutěže z minulých let opět zopakovaly istanbulské kluby, když všechny tři (Fenerbahce, Vakifbank, Eczacibasi) ovládly pořadí svých grup a prvně jmenovaný gigant přitom neztratil ani bod s impozantním skóre 18:1! Největší favorit na celkový triumf je zřejmě daný.
Prvenství v prostějovské skupině „A“ si zajistil extrémně silný nováček Chemik Police díky vydřené výhře 3:2 v Baku nad Rabitou, která nakonec i touto
porážkou přišla o účast ve vyřazovacích bojích, což je s ohledem na maximální ambice nejbohatšího klubu světa jedna z největších senzací v novodobé historii Champions League! Pátým vítězem se pak v céčkové grupě stalo
Dynamo Moskva zásluhou závěrečného smetení Drážďan 3:0.
Ze druhých míst jdou dál Dynamo Kazaň, Azeryol Baku, Busto Arsizio,
Volero Curych a Nordmeccanica Piacenza, poslední tři vstupenky do play off
vybojovaly díky lepší bilanci na třetích pozicích RC Cannes, SC Drážďany
a VK AGEL Prostějov. Při rovnosti bodů rozhodovalo jako druhé kritérium
počet vítězství, až následně setový poměr. A přesně to upřednostnilo německý
oddíl i naše volejbalistky před ruským Omskem. Prostě drama se šťastným a
sladce opojným vyvrcholením!
Na závěr doplňme, že z přesunu do čtvrtfinále CEV Cupu se mohou radovat
Omička Omsk, VB Nantes, Rabita Baku a Stiinta Bacau.
Základní skupina A
VK AGEL Prostějov (Česká republika) Dynamo Kazaň (Rusko) 3:1 (19, 22, -16,
17), Rabita Baku (Ázerbájdžán) - Chemik
Police (Polsko) 2:3 (-25, 18, -16, 16, -10).

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

3
2
1
1

1
1
2
1

2
1
0
2

0
2
2
2

16:9
13:11
10:14
10:15

13
9
7
7

Základní skupina B
Fenerbahce Istanbul (Turecko) - Stiinta Bacau (Rumunsko) 3:0 (16, 11, 13),
VB Nantes (Francie) - Azeryol Baku
(Ázerbájdžán) 0:3 (-12, -25, -17).

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

Základní skupina C
Dynamo Moskva (Rusko) - SC Drážďany
(Německo) 3:0 (17, 21, 18), LP Salo
(Finsko) - Busto Arsizio (Itálie) 2:3 (-26,
18, 19, -14, -16).

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

4
3
1
0

1
1
2
0

1
1
0
2

0
1
3
4

17:8
15:8
9:14
7:18

Základní skupina D
Omička Omsk (Rusko) – Eczacibasi Istanbul (Turecko) 1:3 (-16, 23, -16, -19),
Impel Wroclaw (Polsko) - Volero Curych
(Švýcarsko) 1:3 (-22, 19, -22, -15).

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

5
4
2
0

0
1
0
0

0
0
1
0

1
1
3
6

15:6
16:6
9:13
3:18

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

4
3
1
0

1
0
3
0

0
2
0
2

1
1
2
4

16:5
13:10
12:13
5:18

15
12
7
2
15
14
7
0
14
11
9
2

RESUMÉ: Červeně označené týmy postupují do vyřazovacích bojů Ligy mistryň, modře
zvýrazněné týmy míří do CEV Cupu, ostatní celky v evropských pohárech nepokračují.

1. kolo nadstavby
SKUPINA o 1. až 5. místo: Frýdek-Místek - KP Brno 2:3 (-21, 17, -25, 12, -12). Nejvíce
bodů: Kubová 19, Závodná 13, Štrbová a Jordanská po 12 - Toufarová 18, Onderková 15,
Fieldová 14, Vyklická 12 * Olymp Praha - Ostrava 3:2 (13, -13, 17, -21, 10). Nejvíce bodů:
Mlejnková 21, Hodanová 19, Nová 16, Trnková 10 - Polášková 14, Zedníková, H. Kojdová a
Nachmilnerová po 11.
SKUPINA o 6. až 9. místo: Olomouc - SG Brno 3:0 (12, 22, 21). Nejvíce bodů: Kingová 10,
Tinklová a P. Kojdová po 7 - Šnellyová 14, Beránková 11, Matoušková 9 * Přerov - Šternberk 3:0
(18, 16, 19). Branky: King

Ariete

80
77

Prostějov
BK

Opava

Střelba 2b.: 35/18:41/20 Asistence:
Trojky:
9:10 Osobní chyby:
Trestné hody: 24/17:11/7 Získané míče:
Doskoky:
35:31 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
20:22,
24:19
17:18
19:18
44:41

Rozhodčí:
Dolinek,
Paulík, Kapl
Diváci: 350

16:17
14:25
7:4
12:12

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šteffel David 18, Tomanec Jan 13, Talley Dylan 12, Marko Roman 11, Slezák Pavel 10, Kouřil Radovan 7, Nečas Radek 5, Peterka Ondřej 3, Novák Martin 1, Sehnal Marek 0, Mrviš Tomáš 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
OPAVY:

Blažek 23, Dokoupil 13, Gniadek 10, Sokolovský 8, Klečka 8,
Vlček 8, Cvek 4, Bujnoch 3, Lyčka 0, Kramný 0, Kvapil 0.
Trenér: Petr Czudek

DALŠÍ VÝSLEDKY POHÁRU
Čtvrtfinále: Děčín - Kolín 96:63 (16:12, 39:24, 70:42). Nejvíce bodů: Vyoral 20, Landa 13, Bosák 12
- Vocetka 10, Djukanovič 8, Harčar 8. Fauly: 18:19. Trestné hody: 19/12:15/14. Trojky: 14:5. Doskoky:
37:28 * Jindřichův Hradec - Pardubice 81:96 (23:25 55:47 74:77). Nejvíce bodů: Vošlajer 20, Robinson 18, Autrey 10 - Pandula 31, Wall 19, Sanders 13. Fauly: 23:21. Trestné hody: 24/18:20/18. Trojky: 9:10.
Doskoky: 28:39 * Brno postupuje do FINAL FOUR automaticky jako pořádající tým.

VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 23. kola: Svitavy - Brno 73:62 (21:19, 44:31, 60:45). Nejvíce bodů: Abercrombie 30, Votroubek 11, Šotnar 9 - Bennett 19, Krakovič a Prášil po 10. Fauly: 13:19. Trestné hody: 12/8 - 9/8. Trojky:
7:8. Doskoky: 43:39.
Dohrávka 29. kola: Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 86:73 (24:12 42:28 60:50). Nejvíce
bodů: Vette 24, Laroche 21, Pecka 14 - Autrey 20, Robinson 15, Novák 13. Fauly: 15:25. Trestné hody:
29/22:10/6. Trojky: 8:5. Doskoky: 45:40.
30. kolo: Svitavy - Opava 69:97 (17:21, 39:39, 52:68). Nejvíce bodů: Abercrombie 20, Šotnar 15, Votroubek 8 - Cvek 20, Dokoupil 15, Kramný 12, Blažek 11, Gniadek 10. Fauly: 19:30. Trestné hody: 30/16
- 16/12. Trojky: 5:13. Doskoky: 30:28 * Ostrava - Brno 92:85 (26:20, 52:39, 69:66). Nejvíce bodů: Muirhead 22, Číž a Dougherty po 19, Beaumont a Rohde po 13 - Bennett 18, Šmíd 14, Krakovič 13, Šiška 12.
Fauly: 21:29. Trestné hody: 36/22 - 21/18. Trojky: 6:7. Doskoky: 35:27 * Jindřichův Hradec - USK Praha 76:86 (11:19, 29:39, 54:61). Nejvíce bodů: Robinson 16, Autrey a Zuzák po 15, Vošlajer 10 - Nikolič
26, Feštr 21, Mich. Mareš 20, Grunt 11. Fauly: 29:25. Trestné hody: 18/13 - 29/21. Trojky: 9:9. Doskoky:
28:26 * Pardubice - Ústí nad Labem 98:82 (26:20, 54:39, 70:62). Nejvíce bodů: Pandula 25, Wall 17,
Kohout a Kotas po 15 - Vette 22, Laroche 17, Jiříček 16, Burnatowski 12. Fauly: 29:22. Trestné hody: 22/16
- 32/22. Trojky: 4:4. Doskoky: 39:37.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 30. KOLE


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

13
28
28
29
29
28
29
28
29
28
28
29

12
23
20
19
17
13
13
12
12
9
9
4

1
5
8
10
12
15
16
16
17
19
19
25

1160:918
2299:2052
2452:2235
2484:2367
2338:2192
2339:2404
2321:2403
2102:2108
2200:2359
2079:2197
1969:2109
2063:2462

92.3
82.1
71.4
65.5
58.6
46.4
44.8
42.9
41.4
32.1
32.1
13.8

SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO
1.
2.
3.
4.
5.

PVK Olymp Praha
VK Královo Pole
TJ Sokol Frýdek - Místek
TJ Ostrava
VK Agel Prostějov

Z

V3

V2

P1

1. TŘÍDA

P0

Sety

Míče

Body

1
0 1 0 0
3:2
99:90
2
1
0 1 0 0
3:2
96:108
2
1
0 0 1 0
2:3
108:96
1
1
0 0 1 0
2:3
90:99
1
0
0 0 0 0
0:0
0:0
0
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
6. Volejbal Přerov Precheza
1
1 0 0 0
3:0
75:53
3
7. SK UP Olomouc
1
1 0 0 0
3:0
75:55
3
8. VK SG Brno
1
0 0 0 1
0:3
55:75
0
9. TJ Sokol Šternberk
1
0 0 0 1
0:3
53:75
0
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.

MECHECHELEN – ŽE-STAV Nezamyslice 2:2, SK GRIFFINS 98 – RELAX „A“ 0:5 kontumačně, MECHECHELEN – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 1:7, SK GRIFFINS 98 – ŽE STAV Nezamyslice 0:5 kontumačně,
RELAX „A“ – MECHECHELEN 6:2, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – SK GRIFFINS 98 5:0 kontumačně. Mužstvo
SK GRIFFINS 98 Prostějov se s omluvou nedostavilo k turnaji, výsledky jejich zápasů byly kontumovány.

Konečná tabulka (nadstavbová část):
1. FC RELAX Prostějov „A“
2. FC ANDĚL Prostějov
3. AC ZAVADILKA2000 „A“
4. SK GRIFFINS 98 Prostějov
5. ŽE-STAV Nezamyslice n. H.
6. SK ARISTON 92 Prostějov
7. BOTAFOGA Prostějov
8. MECHECHELEN Prostějov
9. AC VYPRAHLO Konice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
4
3
3
1
1
1

1
1
0
0
2
1
2
1
0

0
0
3
4
3
4
5
6
7

38:11
50:21
32:23
27:32
19:19
29:26
16:24
16:47
16:40

22+4
22+2
15+0
12+3
11+0
10+0
5+1
4+0
3+0

26
24
15
15
11
10
6
4
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, o pořadí na 3. - 4. místě rozhodl výsledek vzájemného
zápasu: AC ZAVADILKA 2000 „A“ – SK GRIFFINS 98 Prostějov 5:0 kontumačně
3. TŘÍDA

sobota 31. ledna 2015, Kostelec na Hané:
FK VRBÁTKY – MEDVĚDI Prostějov 3:0, FC MENPHIS – BEDIHOŠŤ 4:8, FC VRAHOVICE – FC MENPHIS
3:1, FK VRBÁTKY – BEDIHOŠŤ 5:4, FC MENPHIS – MEDVĚDI Prostějov 2:1, GALACTICOS – ATLETICO
Smržice 2:9, SEXMERALDA „B“ – FC VRAHOVICE 7:2, FC VRAHOVICE – GALACTICOS 7:3, SEXMERALDA „B“ – ATLETICO Smržice 3:1.

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

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
3
3
2
2
0

0
0
0
1
0
0
0
1

1
1
2
3
4
5
5
6

30:13
39:16
27:21
24:27
21:36
24:26
17:30
11:24

18
18
15
10
9
6
6
1

Poznámka: o pořadí na 1. a 2. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu SEXMERALDA Prostějov „B“ – ATLETICO Smržice 3:1, o pořadí na 6. a 7. místě rozhodl výsledek
vzájemného zápasu SPORT BAR Bedihošť – FC MENPHIS Prostějov 8:4.
Liga veteránů

neděle 1. února 2015, Němčice nad Hanou:
SEZAKO – POKOP 1:8, Řehořek – Cigr 3, Hanák 2, Novotný 2, Kravák, AC ŠTIKA – MORAVSKÁ MODELÁRNA 1:6, Roba – Rus 2, Olšanský, Spiller, Kaprál, Grepl, FC LITRPŮL – SEZAKO 4:2, Křupka, Bureš,
Křesala, Nenál – Bílý, Přikryl, POKOP – AC ŠTIKA 2:0, Hanák, Kravák, BEXIM PALETTEN – KRUMSÍN 11:0,
Hodulák 4, Fialka 4, Navrátil 2, Martinák, MORAVSKÁ MODELÁRNA – SEZAKO 5:0 kontumačně, mužstvo
SEZAKO s omluvou nenastoupilo k zápasu pro malý počet hráčů, AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPŮL 1:1,
T. Kučera – Bureš, AC ŠTIKA – BEXIM PALETTEN 0:7, Hodulák 5, Začal, Martinák, KRUMSÍN – RELAX 2:6,
Konšel, Hlačík – Černý2, Keluc 2, Růžička, Voráč, BEXIM PALETTEN – AC ZAVADILKA 2000 1:0, Navrátil,
FC LITRPŮL – KRUMSÍN 1:3, Křesala – Melka 2, K. Vlach, AC ZAVADILKA 2000 – RELAX 1:11, T. Kučera
– Růžička 5, Ohlídal 3, Macourek 2, Voráč.

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
14
9
9
8
7
4
2
2

0
0
1
1
0
2
2
0
0

2
2
6
6
8
7
10
14
14

121:32
52:20
59:61
50:45
65:57
37:47
38:58
23:71
26:80

42
42
28
28
24
23
14
6
6

Poznámka: o pořadí na 1. a 2. místě rozhodly výsledky vzájemných zápasů FC RELAX
Prostějov – MORAVSKÁ MODELÁRNA 3:4 a 2:0. O pořadí na 3. a 4. místě rozhodly výsledky vzájemných zápasů BEXIM PALETTEN – FC LITRPŮL 5:4 a 6:2. O pořadí na 8. a 9.
místě rozhodly výsledky vzájemných zápasů KRUMSÍN – AC ŠTIKA Prostějov 2:3 a 3:0.

Fotbalistky pořádají halový turnaj

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 1. KOLE NADSTAVBY
Tým

PROSTĚJOVSKO Dlouhé týdny to vypadalo, že budou okresní futsalové soutěže korunovat
nové vládce, nakonec ale zůstalo vše při starém a mezi muži i veterány se z prvenství radoval Relax
Prostějov. Definitivně o tom však rozhodly víkendové turnaje v Prostějově a Němčicích nad Hanou.
Hned v sobotu se vyjasnila situace v nejvyšší mužské soutěži. Situaci v 1. třídě sledoval vedoucí Anděl
již pouze zpovzdálí, neboť měl vše odehráno. A dobrých zpráv se nedočkal. „Griffini“ se vinou výjezdu 1.SK Prostějov do Prahy a souboje Určic ve Vyškově nesešli a omluvili, takže Relax vyhrál 5:0
kontumačně. A roli favorita zvládl i proti Mechechelenu. Neúčast „Griffinů“ měla současně za důsledek i jejich pád na čtvrté místo, při rovnosti bodů totiž rozhodla právě kontumační výhra Zavadilky.
V neděli se pak rozhodlo i mezi veterány. Moravská modelárna ztratila svůj budovaný náskok
a první místo jí nezajistilo ani zdolání Štiky a Sezaka. Stoprocentní totiž byla i zkušená sestava Relaxu,
která zdolala Krumsín a rozdrtila Zavadilku. Při stejném počtu bodů tak rozhodly vzájemné zápasy.
A stejně tomu bylo i v miniduelu o třetí místo, kde Bexim přesprintoval body ztrácející Litrpůl.
Ve 3. třídě si vedla nejlépe Sexmeralda „B“, druhým Smržicím nepomohlo při horším vzájemném
zápase ani lepší skóre.
(koc, jim)

sobota 31. ledna 2015, Prostějov:

Champions League žen 2014/15 - výsledky
6. kola základních skupin a konečné tabulky

Základní skupina E
Nordmeccanica Piacenza (Itálie) - RC
Cannes (Francie) 3:0 (16, 18, 18), Partizan Bělehrad (Srbsko) - Vakifbank Istanbul (Turecko) 0:3 (-13, -11, -11).

FUTSAL V ČÍSLECH

Mezinárodní Interliga - 5. kolo

Rozhodčí: Kulhanek (Rakousko) a Mezöffy (Maďarsko). Čas: 1:40 hodiny.
Diváků: 1500.
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sportovní výsledky

AUSTRALIAN OPEN:
dvouhra muži
čtvrtfinále: Berdych (7-ČR) - Nadal
(3-Šp.) 6:2, 6:0, 7:6.
semifinále: Berdych (7-ČR) – Murray
(6-Brit.) 7:6, 0:6, 3:6, 5:7.
Čtyřhra ženy
čtvrtfinále: Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR, USA) - Makarovová, Vesninová (3-Rus.) 7:6, 4:6, 6:2, semifinále: Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA)

- Görgesová/Grönefeldová (16-Něm.)
6:0, skreč, finále: Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Chan Yung-Jan,
Čeng Ťie (14-Tchaj-wan/Čína) 6:4, 7:6
(7:5).

FUTURES
Káhira-dvouhra:
1. kolo: Lojda - Ioannides (Kypr) 6:1,
6:0; 2. kolo: Lojda - Yun (Korea) 6:2,
6:1; čtvrtfinále Lojda - Klec 6:4, 6:1.

KOSTELEC NA HANÉ Tuto sobotu 7. února se v kostelecké sportovní hale
uskuteční již sedmý ročník zimního halového turnaje. Klání se zúčastní celkem
deset ženských výběrů. Kromě domácích fotbalistek to budou ve skupině „A“ ještě
Horní Heršpice „A“, Velké Pavlovice, Komety Brno a Babice, v „béčku“ se utkají
Jablonec nad Nisou, Štramberk, Horní Heršpice „B“, Osek nad Bečvou a Mostkovice.
Hrát se bude na systémem 4+1 jedenkrát patnáct minut hrubého času a první souboj se rozehraje přesně v osm ráno. Hraje se systémem každý s každým a nejlepší
čtyři postoupí do vyřazovací části, zbylé dva týmy si to následně rozdají o deváté
místo.
Play off začne jednu hodinu po poledni a finále je v plánu pět minut před tři čtvrtě
na čtyři. Nejlepší tři týmy obdrží poháry a věcné ceny. Dále bude vyhodnocena
nejlepší střelkyně, hráčka a brankářka turnaje.
(jim)

www.vecernikpvv..cczz
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Pondělí 2. února 2015
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kultura v Prostějově a okolí...

LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P DORAZILI DO APOLLA VE SKVĚLÉ FORMĚ
Posluchači si užili skvělý zážitek. Škoda, že jich nebylo víc...

netové stránky www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Poetické, vyšperkované texty, chytlavé melodie, při kterých se snad vrtěl
i ten největší odpůrce tance, a především poctivé muzikantské výkony.
Tak se ve zkratce dá popsat, jak na
posluchače působil koncert Luboše
Pospíšila a 5P v Apollu. Nové album
zřejmě skutečně zrálo jako víno. Rodilo se totiž tři roky, podíleli se na
něm tři skladatelé a šest textařů.
Luboš Pospíšil se v nově obnovené kapele 5P obklopil o generaci
mladšími hudebníky a udělal dobře.
Z pódia sálala velká chuť do hraní
a spousta energie. Zejména bubenice Pája Táboříková předvedla na
bicí doslova „koncert v koncertě“,
a když potom ještě s mikrofonem
v ruce vynikajícím způsobem vystřihla píseň od Janis Joplin, všechny přítomné tím zcela ohromila.
Kromě téměř všech skladeb z nové-

Istanbul

PROSTĚJOV Kladné recenze a skvělé prodeje nové desky
Luboše Pospíšila s kapelou 5P „Soukromá elegie“ předznamenávaly, že se v pátek 30. ledna v Apollu 13 máme na co těšit. Ale skutečnost ještě předčila očekávání. Známý kytarista
a zpěvák s unikátním pěveckým přednesem do Prostějova
totiž přivezl partu excelentních muzikantů, kterým to dohromady famózně „šlapalo“.
ho alba zazněly i časem prověřené
hity jako například „Tenhle vítr jsem
měl rád“ nebo „Píši Vám, Karino“
inspirovaný básníkem Jiřím Ortenem.
Snad jedinou stinnou stránkou koncertu bylo to, že dorazilo pouze několik desítek posluchačů. „Je to velká škoda, nechápu to. Prostějovské
publikum je možná zaměřené na
jiný druh hudby. Propagace byla
dostatečná. A většinu ostatních vystoupení měli vyprodanou. Můžu
k tomu dodat jen to, že v tomto případě opravdu o hodně přišli,“ poBubenice Pája Táboříková na
vzdechl si majitel Apolla Míra Hasa.
chvilku opustila bicí a vystřihla si
Ovšem ti, kteří dorazili, se výborně s mikrofonem Janis Joplin.
bavili a o půl dvanácté, kdy koncert
Foto: P. Vašková
končil, odcházeli nadšení. „Asi je to
ostuda, ale teprve teď jsem je obje- co dodat,“ prozrazoval nadšeně své
vil... Bylo to výborné, super zážitek. dojmy z hudebního zážitku jednaA ta holka za bicími, k tomu ani není dvacetiletý Tomáš.

ZPÍVALA O LÁSCE
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Tři skuteční hudební
virtuózové ovládli ve středu 28. laedna jeviště městského divadla. Vynikající cimbalistka, zpěvačka a skladatelka Zuzana Lapčíková přivezla
do Prostějova program s názvem
„Balady a janáčkovské parafráze“,
ve kterém ji doprovodil famózní
slovenský klavírista Ondrej Krajňák
a excelentní kontrabasista romského
původu Josef Fečo.
Koncert pro hudební fajnšmekry oscilující na pomezí žánrů mezi lidovou muzikouajazzemnavštíviloposluchačůpouze

poskrovnu,ovšem ohlas byl veliký. Zuzana Lapčíková zpívala o lásce ve všech
podobách a odstínech s neobyčejným
citem a něhou a k tomu excelovala na
cimbál. Oba pánové ovládali své nástroje také bravurně. V některých chvílích
měli posluchači pocit, že se na ně muzika valí jako řeka, která začíná jako malý
pramínek a postupně graduje, mohutní
v silný proud, v některých chvílích se dělí
na jednotlivá ramena a znovu se spojuje.
Již z tohoto popisu je patrné, že kdo
z neznalosti přišel na lidovou cimbálovou muziku, byl nejspíš zklamaný,
protože tento koncert zjevně nebyl pro
každého. Jednalo se umění daleko překračující hranice folklóru.
„Paní Lapčíkovou mám moc rád, její
zpěv je tak čistý a citový, je to opravdový
zážitek. A propojení folklóru s jazzem je
velice zajímavé, navíc v podání takových
velkých muzikantů,“ pochvalně hodnotil zážitek třiatřicetiletý Martin.

Luboš Pospíšil (vlevo) vyniká svým
originálním hlasovým projevem.
Foto: Pavla Vašková

RESTAURANT DAY SKORO ZA DVEŘMI
PROSTĚJOV V Prostějově se
rozběhl projekt Restaurant Day
díky Okrašlovacímu spolku města Prostějova a účastnicím kurzu
Okresní hospodářské komory
„Od kočárku k podnikání“ už letos
v květnu. Podruhé se obyvatelé
Prostějova pochlubili svým kulinářským uměním v srpnu, potřetí
v listopadu. Pro velký zájem startuje Restaurant Day opět 15. února a

Divadelní ples zahájili
taneční vicemistři republiky
Exkluzivní reportáž

LOS 1. KOLA PLAY
OFF
z výstavy

LAPČÍKOVÁ V DIVADLE
Původní reportáž

Pořádný odvaz byl k vidění a především ke slyšení uplynulý pátek v Apollu 13, kde to Luboš Pospíšil a 5P pořádně
roztočili. A mimo jiné představili novou desku „Soukromá elegie“.
Foto: Pavla Vašková

je věnován Valentýnu. Organizátoři akci opět prezentují v prostorách
Společenského domu, začátek vyhlásili na 11.00 hodin.
„Pochutnávat si můžete na nejrůznějších
masových dobrotách, čokoládových
pralinkách, polévkách, sushi či domácích koláčích,“ představila část menu
předsedkyně Okrašlovacího spolku
Milada Sokolová. „Chybět nebudu
ani červíci, pochutina, která na posled-

ním restaurantu zmizela jako první,“
přidala pozvání Markéta Valentová.
Zábavu zajistí prostějovská skupina sebeRevolta Workout. Seberevolta WorkOut je celorepublikový projekt, který
byl založený na základě vize vyměnit
u jedinců drogy, alkohol a cigarety za
pozitivní činnosti a následně inspirovat
veřejnost vlastním příkladem. „Jde o cvičení s vlastním tělem,“ dodala třetí z organizátorek Martina Šponarová.
(red)

pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ
PROSTĚJOV Tradiční Divadelní
ples přilákal do prostor prostějovského Národního domu desítky návštěvníků, kteří si užívali pohodový
plesový večer se vším všudy.
Nejen příznivci divadla si v pátek
30. ledna večer našli cestu do
prostor prostějovského Národního domu. Konal se tu totiž tradiční
Divadelní ples, na kterém nechyběly
významné osobnosti města ani herci Divadla Point v čele s principálem
Alešem Procházkou. A co by to bylo
za ples, kdyby chyběla tombola
s lákavými výhrami? Účastníci plesu
si mohli domů odnést nejen klasické dárkové koše či láhev kvalitního
vína, ale protože šlo o ples divadelní,
mezi hlavními výhrami nechyběly
volné vstupenky na vybraná představení do prostějovského divadla.
„Počítáme se mezi příznivce divadla,
a proto jsme si tento ples nemohli
nechat ujít,“ usmívají se sympatičtí
Luboš a Jarmila Ringlovi, kteří se
nedali odradit od návštěvy plesu ani
nepřízní počasí. Plesové veselí zahájila krátce po dvacáté hodině ředitelka
prostějovského Městského divadla
Jana Maršálková: „Přeji všem příjemné zážitky a moc se těším na spoustu
letošních úžasných tanečníc h kreací.“
Divadelní první dámu u mikrofonu
vystřídal mimo jiné primátor Statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák, který se ujal slavnostního přípitku k zahájení plesu. „Paní náměstkyně Hemerková si s námi připije jen
symbolicky, protože mi dneska dělá
osobního řidiče,“ nepotěšil svoji kolegyni primátor.
Příjemnou a veselou atmosféru
Divadelního plesu podpořilo také
vystoupení vicemistrů České republiky ve společenských tancích,
Radima Stupky a Terezy Jendrulkové, orientální tanečnice Jahana-

i Kazaň a postoupily do play off Ligy mistryň!!!

ly to přímo taneční, ale spíš takový
kurz společenského tance. Ale to už
je kolik let, tak jsem ráda, že jsem to
ještě nezapomněla,“ smála se například paní Alena.
Dobrá nálada se odrážela ve tvářích
všech návštěvníků plesu a tak spíše
než formální událost připomínal
Divadelní ples setkání dlouholetých
přátel, kteří se namísto v hledišti sešli
na tanečním parketu.

Připomněli jsme si výročí: v Osvětimi zahynuli i také prostějovští Židé
PROSTĚJOV Před sedmdesáti lety,
přesně27.ledna1945,osvobodilivojáci 1. ukrajinského frontu Sovětské
armády koncentrační tábor Osvětim. Tento největší koncentrační
a vyhlazovací tábor byl vybudován
vbývalýchpolskýchkasárnáchvdubnu 1940 a postupně byl rozšířen
odvadalšíkomplexy-Birkenau(Březinka) a Monowice (Monowitz).

Neblaze proslulý blok číslo
11 s onou černou zdí, u níž se konaly popravy, vstupní brána s cynickým nápisem „Arbeit macht frei“,
vězeňsképrostory,plynovékomory,
popraviště či rampa, která sloužila k
selekci nově příchozích vězňů. To
vše je svědectvím nacistických hrůz,
holocaustu a ponižování člověka.
Celkem zde zahynulo přes milion

lidí, především Židů. Tábor Osvětim byl od roku 1942 určen k masovému vyvražďování Židů. Když
se blížila Sovětská armáda, snažili
se nacisté většinu přeživších vězňů
deportovat do jiných koncentračních táborů, mnozí byli vysláni do
takzvaného pochodu smrti. Rovněž
zlikvidovali některá zařízení a zničili
písemné materiály. I tak však zůstalo

dostatek důkazů o těchto zločinech
proti lidskosti. Osvobození se zde
dočkalo sedm tisíc bývalých vězňů,
především Židů.
V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim zahynuli
i prostějovští Židé. Připomeňme si
některá jména. Oskar Grünwald obchodník, Josef Holz - pojišťovací
zástupce, Albert Schön - prostějov-

mistryÿ a už mčže spąádat plány na soka
Foto: www.vkprost÷jov.cz

části s vydatným přispěním „Agelek“,
druhý kolos bude s popravou následovat hned v 1. kole vyřazovacích
bojů. Lucemburský los totiž proti
sobě poslal vítěze skupiny E Vakifbank Istanbul (vládce Ligy mistryň
2011 + 2013) a druhý celek skupiny
A Dynamo Kazaň (obhájce trofeje z
minulého roku), jenž vékáčko úspěšně
načalo. Pokud bychom si měli vsadit,
dál půjde spolehlivý turecký stroj,
zatímco příliš namyšlený klubový oligarcha z Ruska ostrouhá. Vítěz pak ve
druhém dějství velmi pravděpodobně půjde na Fenerbahce Istanbul(!),
jež skoro jistě vyřadí Drážďany. Mezi
ostatními dvojicemi určitě zaujme
souboj Nordmeccanica Piacenza Dynamo Moskva.
Závěrečné Final Four uspořádá Chemik Police, polský vítěz „prostějovské“
skupiny má tak na turnaji nejlepších
jistotu startu.
(son)

nalistujte
stranu 26

ra a především oblíbená hudební
skupina Romantica, která vylákala
plesové hosty na parket už prvními
tóny tanečních melodií. Jedlo se,
pilo a tančilo, jak to má na každém
správném plese být. Dámy byly
okouzlující, pánové šarmantní a jen
málokterý pár se nechal připravit
o příležitost předvést své taneční
umění na parketu. „Chodila jsem
na hodiny tance jako mladá. Neby-

ský rabín, Artur Bergel - kožešník,
Ondřej Somogyi - tovární ředitel,
Robert Sonnenmark - advokát.
Osvětim jako místo umučení a popravy najdeme uvedeno také u téměř
dvoudesítekprostějovskýchobčanů,
účastníků protifašistického odboje.
Například Oldřich Dobrovolný profesor, František Foukal - advokát,
JanMládek-zahradník,JosefVinkler

- zámečník... Jedním z těch, kteří přežili osvětimské peklo, je válečný veterán, voják a vězeň několika koncentračních táborů, prostějovský občan,
plukovník Alfréd Jánský. I on o tom
všem podal řadu svědectví.
Na paměť těchto událostí byl
27. leden vyhlášen OSN jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu.
(red)

3:1

PŠÍ SEZÓNô
né výkony. Když k tomu připočítáme
ohromnou týmovou soudržnost budovanou z podstatné části kapitánkou
Solange Soares, výborné vedení celým
realizačním týmem a schopnost klubové generality sehnat peníze na zaplacení
toho všeho, dostaneme výsledek v podobě senzačního úspěchu.
Pořád je však pouze dílčí, neboť soutěžní ročník 2014-2015 zdaleka neskončil
a je teprve někde za svou polovinou.
Stěžejní tedy bude nepolevit, dál naplno makat a snažit se udržet na samotné hranici svých možností. V praxi to
znamená nadále procházet českými
soutěžemi bez porážky až k obhajobě
obou trofejí a v play off Champions League aspoň potrápit, v ideálním případě
třeba i zaskočit Eczacibasi Istanbul. Potom bez jakéhokoliv zpochybnění půjde tvrdit, že stávající družstvo žen VK
AGEL Prostějov je opravdu nejlepší
v oddílové historii. Našlápnuto má
k tomu mocně!

a už teď dosáhlo největšího úspěchu
v oddílové historii, přičemž nemusí
zůstat pouze u toho!!

VÝCHOZÍ SITUACE

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

Ještě před vypuknutím bitvy na hanáckém poli Rabita těsně podlehla Chemiku 2:3 a Omsk nestačil na Eczacibasi Istanbul 1:3, což dávalo domácím
hráčkám jednu šokující jistotu. Pokud
zdolají Dynamo za tři body (to znamená výsledkem 3:0 nebo 3:1), skočí před
Baku na třetí místo konečné tabulky
a v rozporu se všemi papírovými předpoklady zařídí Prostějovu po třech letech
play off nejvyššího evropského poháru. A
tohle vědomí Agelkám dalo křídla!

exkluzivní reportáž

OBRAZ HRY

pro Večerník
k

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

Úžasné taneční kreace vicemistrů České republiky ublikum ocenilo vydatným potleskem.
Foto: Petra Hežová
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MISTRYæ! Neuvěřitelné se stalo skutkem! „Agelky“ porazily
VK PV
D KAZ

Exkluzivní reportáže

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Zázraky se ve sportu
někdy opravdu dějí. Důkazem budiž
senzační postup žen VK AGEL Prostějov z hvězdnými kluby našlapané
skupiny A evropské Champions
League 2014/2015 až do play off.
„Agelky“ v posledním kole základní
části zdolaly na vlastní půdě úřadující mistryně této soutěže z Kazaně,
čímž po Rabitě Baku i Chemiku Police porazily dalšího megafavorita
a zcela nečekaně tak proklouzly ze
třetího místa tabulky do vyřazovacích bojů na úkor výše zmíněné
Rabity! A to je prostě něco tak bombastického, že se jen složitě hledají
dostatečně výstižná slova. Každopádně prostějovské „vékáčko“ prožívá zhmotnění sportovního snu

Hostitelky věděly, že v zájmu kýženého úspěchu musejí na giganta od
začátku doslova vlétnout a okamžitě
jej dostat pod tlak, což také přesně
udělaly. Soupeřky nemilosrdně drtily vynikajícím servisem, tím je nutily
přímo k bodovým chybám či alespoň
k nepřesnostem. A vzniklé herní převahy využívaly také u sítě, kde se jim
dařilo v útoku i v obraně. Právě takhle
vypadal celý úvodní set, první polovina
i závěr druhého dějství a většina čtvrté
sady kromě vstupní pasáže. Zbylé fáze
střetnutí naopak ovládaly ruské šampiónky díky výrazně zlepšenému podání
a s tím souvisejícími neprostupnými
bloky. Co však hlavně rozhodovalo ve
prospěch VK, to bylo úžasné týmové
pojetí a heroické nasazení, jež ostře
kontrastovalo s individualismem a
zjevným nezájmem Kazaně dát do zápasu něco navíc.

ZAZN÷LO

ZLOMOVÉ MOMENTY
První klíčový okamžik přišel v polovině
druhého setu, kdy do té doby mátožná
hostující ekipa náhle povstala šestibodovým obratem z 16:11 na 16:17. Jenže reakce ze sedla vyhozených „Agelek“
byla okamžitá a působivě pozitivní:
místo paniky nebo rezignace znova zapnuly na plné obrátky a sadu ještě zachránily, což mělo pro další průběh
utkání obrovský význam.
Druhá a rozhodující chvíle třaskavého
mače nastala zkraje čtvrté části poté, co
třetí díl patřil obrozenému Dynamu.
Vékáčko šlo svým výkonem hodně
dolů, pod náporem favorita chybovalo
a brzy po zahájení setu číslo čtyři opět
ztrácelo 3:6. Leč v ten moment přišla
na servis Kossányiová, AGEL zaznamenal stěžejní sérii osmi bodů za sebou
a získaný náskok 11:6 přetavil v exhibiční závěr vedoucí k fantastickému
triumfu!

OSOBNOST
DUELU
Opravdu těžká volba... Julie Kovářová
excelovala na liberu, Liannes Simon
opět nejčastěji bodovala, Kathleen
Weiss znovu famózně nahrávala. Přesto tentokrát volíme za největší hvězdu
střetnutí jinou, ne tolik nápadnou a tím
pádem možná i nečekanou plejerku:
Sonju Borovinšek.
Zkušená blokařka ze Slovinska totiž
útočila s výbornou úspěšností 65%,
vystřihla čtyři vítězné bloky, v součtu
dosáhla šestnácti bodů a především
udělala většinu z nich v dost důležitých
až stěžejních výměnách. Good job,
Sonja!

NA TISKOVCE...
Miroslav ÈADA - VK Agel Prostìjov:

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme uhrát maximum možného s cílem dostat se do CEV
Cupu. Zároveň jsme věděli, že minulé utkání v Polsku nám vyšlo parádně, že máme formu
a je tedy na čem stavět. Byli jsme lepší na servisu, naopak soupeř velmi dobře blokoval. Nám
však výborně fungovala celá obrana a vynikajícím kolektivním výkonem jsme dosáhli nádherného vítězství i postupu do play off Ligy mistryň, za což jsme strašně šťastní.“

Dzianis MACVEJEV - asistent trenéra Dynama Kazaò:
„Pro soupeře měl tento zápas velký význam, zatímco na našem postavení v tabulce nemohl
nic změnit. Možná i proto hráli domácí úžasně a my špatně, vázla nám především komunikace na hřišti. Výsledek byl logickým vyústěním výkonu obou týmů a nezbývá než Prostějovu
pogratulovat k jeho postupu do play off.“

ZAJÍMAVOST
UTKÁNÍ
Ne moc příjemná a spíš komplikující byla
neplánovaná pauza v trvání několika minut, za kterou mohly technické problémy
u stolku obsluhy světelné tabule i on-line
webového přenosu. Naši pozornost ale
ještě mnohem víc upoutal pofiderní přístup Dynama k celému zápasu, který byl
mírně řečeno vlažný.
Zatímco jindy zakončuje ústřední hvězda
Jekatěrina Gamova co nejvíc útoků, tentokrát jí nahrávačka posílala až podezřele
málo balónů a vůbec všechny členky ruské sestavy se na taraflexu viditelně nijak
nepřetrhly. Samy pak po střetnutí přiznávaly, že jim chyběla motivace, ovšem leckoho mohlo klidně napadnout i to, že se
Kazaň jednoduše rozhodla zbavit potenciálně nebezpečného soka. Co tím
myslíme? Prostějov se díky vítězství za
tři body dostal na třetí pozici skupiny
a Rabita Baku tím pádem vyhučela
už po základní části Ligy mistryň…
„Po výsledku z Baku jsme věděly, že bez

ohledu na naše utkání stejně skončíme ve
skupině druhé. Tím pádem nám chyběla
maximální motivace, hůř jsme se soustředily a to se promítlo do našeho slabšího výkonu. Což však nic neubírá na vynikající hře
Prostějova, který předváděl skvělý volejbal
a zaslouženě zvítězil,“ tvrdila opo utkání AntonellaDelCore,smečařkaDynamaKazaň.

ATMOSFÉRA
ZÁPASU
Velice dobrá a ke konci utkání přímo
vynikající. Význam i přitažlivost souboje nalákaly do hlediště haly Sportcentra
DDM půldruhé tisícovky diváků, které
„Agelky“ dostávaly do varu svým perfektním výkonem plným obětavosti, nadšení
a elánu. Bouřlivá kulisa trochu opadla během třetího setu, kdy se domácímu družstvu přestalo dařit, aby vše vygradovalo
do strhující show po rozhodujícím obratu
zkraje čtvrté sady. Tam již byli všichni příznivci na nohou, ochozy obíhaly mexické
vlny, fandové řvali nadšením a závěrečný
míč odpálil velké oslavy ve všudypřítomné euforii. Skutečně krásný zážitek!

Prostøjovský lodivod Miroslav éada záĆil po postupu v Lize mistryĀ štøstím

„Povedlo se nám NĚCO NESKUTEČNÉHO, v což absolutně nikdo nevěřil. Zkusíme ale ještě víc!“
původní rozhovor
pro Večerník
k

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Kdo zná hlavního trenéra prostějovských
volejbalistek Miroslava Čadu,
ten ví, že jen zcela výjimečně
bývá takzvaně naměkko. Ve
středu večer se do takového
stavu dostal a vůbec to neskrýval. Ani k tomu nebyl důvod,
když famózně šlapající prostějovská mašina po Rabitě Baku
a Chemiku Police přemohla
i Dynamo Kazaň, což ji senzačně vyneslo do play off
Champions League. Kouč VK
AGEL tak prožíval chvíle naprostého sportovního štěstí.
ƔƔ Je tento postup z tak extrémně
silné skupiny do vyřazovací fáze
Ligy mistryň vůbec největším úspěchem v oddílové historii?

„Podle mě stoprocentně ano! Povedlo
se nám něco naprosto neskutečného,
v což absolutně nikdo nevěřil ani nedoufal. Stalo se prostě něco, co se dle papírových předpokladů vůbec stát nemělo.
(úsměv) Nám se všakk podařilo složit
hráčsky velice dobrý a navíc hodně pracovitý tým, který se teď
ď za svou píli dočkal zasloužené odměny.
ny.“
ƔƔ Navenek působíte
te dost klidně,
bez výrazné euforie. Ta teprve přijde?
„Já už jsem toho v kariéře
riéře zažil hodně
a jen tak něco mě nerozhodí.
hodí.(smích)
(smích) Navíc tímhle pro nás ještě nic nekončí,,
ujeme dál.
v Lize mistrů pokračujeme
A kdo ví, co nového může
ůže přijít.
I tentokrát jsem holkám
ám po
dvou vyhraných setechh říkal: Pozor, tohle nám přece nemůže stačit, chceeme víc! Takhle to cítím i
teď. Že se nám povedloo
něco velkého, že si too
dva tři dny užijeme a
pak znovu vzhůru do práce.
S tak silným družstvem,
vem,
jaké letos máme, se nesmímíme spokojit z dosažení
ení

toho, kam jsme se zatím dostali. Naopak
vzniklé situace je potřeba využít.“
ƔƔ Nevystrašila vás v bitvě s Kazaní
hladce ztracená třetí sada?
„Celé střetnutí bylo soubojem podání.
Dva sety jsme na servis
servisu byli jasně lepší,
pak
průběh otočil a pod
p k se prů
pa
velký
v lký tlak
ve
tla na přihrávce
jsme
jsme se naopak dostali
my. Přest
Přesto jsem ale věřil,
že se opět
opě můžeme dostat
nahoru nějakou
bodovou
n
šňůrou, neboť nám stále
výborně
fungovala
výbo
obrana.
A přesob
ně k tomu došlo
v úvodu čtvrté
sady
sa rozhodujícím
obratem
z 3:6 na
ob
11:6.
11 K vítězství nás
vytáhl
vyt právě a především skvělý servis.“
ƔƔ Ř
Řekl jste hráčkám před
p čtvrtou částí něco speciálního?
„Ani ne.
n Pouze jsem
zdůrazn
zdůraznil, že pořád
musíme věřit a dál jít
za úspěchem
úspěc
hlavně co

nejlepší obranou i podáním. Což holky stoprocentně dodržely. Servisem
jsme Dynamo znovu zatlačili, několika
vychytanými útoky soupeř znejistěl
a už jsme jej rázem měli opět pod sebou.
Soustředit se jen na útok prostě nestačí.“

“

Jsou to skromné pracovité holky, a kdyby si přece
jen některá začala myslet,
jak je dobrá, mančaft nebo
realizační tým vše rychle
srovná. Naše hráčky si nehrají
na žádné primadony.

ƔƔ Ve druhé polovině závěrečné
sady jste již viditelně uvěřil v triumf.
Z čeho pramenila tahle jistota?
„Jednoduše jsem na základě vývoje celého utkání vnitřně cítil, že nemůžeme
prohrát. Náš výkon byl totiž kromě třetího setu tak perfektní, že síla z mančaftu
doslova sálala a všechno nezadržitelně
směřovalo k zaslouženému vítězství,
které skutečně přišlo.“
ƔƔ Dá se říct, že současná sestava VK
AGEL nemá slabinu?

„Přesně tak. Před sezónou přišla super
nahrávačka Katy Weiss, extra univerzálka
Liannes Simon a udrželi jsme stabilní kvalitu jak na smeči, tak na bloku i na liberu.
Můžeme se opřít o dobrou přihrávku,
o dostatečně úspěšné zakončení, o solidní bloky a zejména o výbornou obranu
v poli, na čemž má svými zákroky i celkovou organizací hry obrovskou zásluhu
Julča Kovářová. Rostoucí volejbalová
jistota celého družstva vedoucí až k současné vynikající formě začala právě u ní.“
ƔƔ Nebude těžké nyní svěřenky udržet nohama na zemi?
„Myslím si, že nebude. Jsou to vesměs
skromné pracovité holky, a kdyby si
přece jen některá začala myslet, jak je
dobrá, mančaft nebo realizační tým zatlačí a vše rychle srovná. Osobně však
věřím, že nic takového u kolektivu s natolik zdravým jádrem ani nehrozí. Naše
hráčky dokážou snést kritiku, nehrají
si na žádné primadony a samy vědí, že
v zájmu vlastního zlepšování nelze jen
chválit. Tudíž si teď užijí zaslouženě
víc volna, ale od nového týdne znovu
jdeme naplno do práce. Právě díky
tomuhle přístupu jsme se dostali tam,
kde momentálně jsme.“

LIANNES SIMON: „Společně jsme hrdinky!“
původní rozhovor
pro Večerníkk

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Co vyneslo družinu VK
AGEL do momentálního volejbalového ráje? Absolutní pospolitost kolektivu, kde ani největší osobnost není namyšlenou hvězdou a týmový úspěch
ční vysoko nad jakýmikoliv osobními
ambicemi. Jako důkaz nechť poslouží
i následující minipříběh..
Po strhujícím duelu proti Kazani jdu za
prostějovskou univerzálkou Liannes
Simon s prosbou o přesun na tiskovou

konferenci. „A proč já? Vždyť všechny
ostatní holky hrály skvěle,“ ošívá se vynikající Kubánka. „Ale ty jsi hrdinka zápasu, zase máš nejvíc bodů,“ vysvětluji.
„Společně jsme hrdinky. From zero to
hero,“ používá osmadvacetiletá bomberka už se smíchem anglické spojení
znamenající z nuly hrdinou. Každopádně na tiskovku ochotně jde, cestou
po hale přijímá desítky zasloužených
gratulací a následně ve španělštině odpovídá na otázky.
ƔƔ Můžete nejprve okomentovat dnešní střetnutí?
„Stál proti nám velice silný soupeř, a proto jsme věděly, že to budeme mít hodně

těžké. Dobře jsme se ale připravily, od začátku naplno makaly, herně se nám dařilo.
Klíčem k úspěchu bylo hlavně podání a to,
že na hřišti neustále bojujeme jedna za druhou jako ohromně soudržný tým. Tohle
vítězství má opravdu vysokou cenu.“
ƔƔ Z nesmírně těžké skupiny jste postoupily do play off. Uměly jste si před
začátkem soutěže vůbec představit, že
lze dokázat něco takového?
„Věděly jsme, že v konkurenci Dynama
Kazaň, Rabity Baku a Chemiku Police
to budeme mít strašně složité a šance na
postup - jestli vůbec nějaká – bude jen
malinká. Nějakou víru ale člověk vždycky
má a my jsme za ní naplno šly. Každý den

jsme ze všech sil trénovaly, mohly se opřít o
maximální týmové pojetí, do všech zápasů
jsme daly celá svá srdce a těžily i z výborné
podpory fanoušků. Díky tomu všemu
jsme nakonec dokázaly něco, čemu by
před startem soutěže věřil asi jen málokdo.“
ƔƔ K senzačnímu postupu jste výrazně
přispěla svými neustále se lepšícími výkony. Co za takovým vzestupem stojí?
„Je pravda, že hlavně v posledních týdnech už se herně cítím dobře a vnímám,
že moje forma jde nahoru. Ze všeho nejvíc je to zásluha hlavního trenéra, celého
realizačního týmu a spoluhráček, neboť
oni všichni mě pořád úžasně podporují.
I když se mi třeba zrovna nedaří, tak po-

můžou, mohu se o ně opřít a znovu se
zvednout. Teď si pouze přeju, aby mi to
podobně šlo také nadále.“
ƔƔPorazilyjsteRabitu,ChemikiKazaň,
což jsou extrémně silné celky. Dá se říct,
že v play off Ligy mistryň je nyní možné
už všechno?
„Snad jo. (smích) Právě svými výsledky
i výkony ve skupině jsme dokázaly, že
možné je v podstatě cokoliv, a uděláme
maximum, abychom ve vyřazovacích
bojích opět předvedly něco srovnatelného. Samozřejmě však znovu narazíme na
hodně těžkého soupeře, proto musíme
dál tvrdě pracovat a být na první kolo play
off co nejlépe připravené.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal
volejba

HRÁČKA PODLE

VEČERNÍKU

JULIE KOVÁØOVÁ
D výborné formy se během letošní sezóny dostala
Do
ssedmadvacetiletá Agelka Julie Kovářová (za svobodna Jášová), jejíž výkonnost šla v poslední době ještě
víc nahoru. Své parádní rozpoložení korunovala
doslova excelentním představením ve středeční
bitvě prostějovského VK s Kazaní, kterou výrazným
pomohla porazit.
dílem pom
Přihrávala se skvělou úspěšností šestasedmdesáti procent, dokonale řídila defenzivní hru hanáckého týmu a navíc vystřihla
opravdu mnoho famózních zákroků v poli. „Můžeme se opřít o výbornou
obranu, na čemž má svými zákroky i celkovou organizací družstva na hřišti
obrovskou zásluhu Julča Kovářová. Rostoucí volejbalová jistota celého kolektivu vedoucí až k současné vynikající formě začala právě u ní,“ ocenil svou
oporu hlavní trenér žen vékáčka Miroslav Čada.
Nezbývá než souhlasit.
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VK AGEL PROSTħJOV JE V PLAY OFF LIGY

Dosud počítala
haléře,

Los úvodního kola poslal „vékáčko“ na turecký Eczacibasi
původní zpravodajství
z Prostějova

Marek SONNEVEND

lního výboru
Členkou kontro
zastupitelstva
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RYCHLÝ
VEÿERNÍK do Frýdku-Místku
Prostějov (son) - Tak trochu ve stínu
senzačního tažení prostějovských
žen zůstalo, že se ke kolektivu
stále nepřipojila dlouhodobě zraněná blokařka Ana Bogdanovic.
Pětadvacetiletá Srbka laborující s těžkým výronem kotníku i zlomenou
kůstkou tamtéž se již od poloviny
prosince léčila doma a původně měla
na Hanou dorazit v předminulém
týdnu, jenže se neobjevila. „Hojení
pochroumané nohy probíhá trochu
pomaleji, než se předpokládalo. Proto
jsme se po konzultaci s Anou domluvili, že v Srbsku zůstane o něco déle
a do Prostějova se vrátí až po skončení
základní části Champions League, to
znamená začátkem února. Uvidíme,
v jakém bude stavu, každopádně
by se měla postupně zapojovat do
společné přípravy s týmem a dle
možností i do soutěžních utkání,“
prozradil Večerníku hlavní trenér VK
AGEL Miroslav Čada.

LOS 1. KOLA PLAY OFF

Rabita Baku je
zralá na zrušení

Prostějov (son) – Na začátku každé
sezóny mají jediný cíl: konečně
vyhrát Champions League, na jejíž
ovládnutí řadu let marně čekají.
V aktuálním ročníku však Rabita
Baku místo vzývaného dosednutí
na evropský trůn musí skousávat kolosální výbuch v podobě vypadnutí
hned v základní skupině. A je jasné,
že extrémně ambiciózní majitel
ázerbájdžánského klubu Jalil Jafarov
s mnohamiliardovým majetkem to
nenechá jen tak! Podrobnější informace jsou zatím těžko dostupné,
ale podle všeho byl okamžitě po
šokujícím vyřazení nemilosrdně
vyhozen kouč Dejan Brdjovic, celý
hráčský kádr vyfasoval pořádně
mastnou pokutu a rozzuřený boss
zvažoval další personální čistky.
Vždyť už v Prostějově po odstranění
favorita z pavouka play off zaznělo:
„Teď můžou celou Rabitu rovnou
zrušit!“ Tak uvidíme…
Final Four uspoøádá
polský Chemik Police

Prostějov (son) - Tomu se říká raketový start na míč! Na opačný pól než
tragický gigant z Baku nezadržitelně
míří jiný mocný oddíl, do kterého
jsou prostřednictvím movitých
sponzorů pumpovány milióny eur.
Ano, jde o Chemik Police, který
coby nováček evropské Ligy mistryň
vyhrál základní skupinu A nyní již
s předstihem slaví účast v závěrečném
Final Four. Zařídil si jej ziskem
pořadatelství tohoto prestižního
turnaje, které mu přidělila Evropská
volejbalová federace. Vedení CEV
se přitom asi nemuselo při své volbě
dvakrát rozmýšlet, neboť finanční
možnosti úřadujících šampiónek
Polska jsou obrovské, ve Štětíně bude
hala pro pět tisíc diváků jistě narvaná
fanoušky až k prasknutí a tým Police
díky své herní kvalitě klidně může
pomýšlet na celkový triumf. Vše
ukáže víkend 4. a 5. dubna.

PROSTĚJOV To je skok! Jana Halvadžievová,
TEM“
L
U
P
A
Z
v Rejskově ulici, učinila
spolumajitelka večerky
ve
A
N
E
Ž
„
je i
OBRAZ HRY
Statutárního města
po zvolení do Zastupitelstva
Za

ve své politické kariéře. Na
Prostějova další krok
k
dosud posledním jednání ji kolegové zvolili do
kontrolního výboru,
výbo jednoho z nejvýznamnějších
orgánů zastup
zastupitelstva. Z dosavadního počítání
drobných ttak teď bude sledovat toky desítek
milionů korun!
„Nyní budu mociOSOBNOST
nahlédnout do hospodaření s městskýmDUELU
majetkem, jeho prodeje a poskytování nájmů., jak se sepisují
nové sm
smlouvy, aby byly výhodné pro město.
kontrolovat poskytování
Budu mít možnost
m
příspěvků, ale také se budu moci vyjadřovat k peticím,
stížnostem a připomínkám
občanů,“ vysvětlila Večernípřipom
ku svoji činnost v rámci
kontrolního výboru Jana Halr

Prost÷jovský koué Miroslav èada senzaén÷ dovedl své sv÷ąenkyn÷ do play-off Ligy
v jeho prvním kole, který nebude o nic lehéím protivníkem než byl obhájce z Ruska.

a to poměrně nedávnou. V minulém
ročníku Ligy mistryň se oba celky
střetly v grupě D, oba duely vyhrál favorit: v Turecku jasně 3:0 (15, 14, 21),
bitva v Česku skončila až po boji 1:3 (17,
-26, -19, -23). Přemožitel VK Agel následně postoupil do závěrečného Final
Four, kde obsadil čtvrtou pozici, čímž
navázal na jiné tři bramborové posty
z Champions League 2001, 2002 a 2009.
Ještě dříve dokázal opanovat Pohár vítězů
evropských pohárů 1999 a vlastní dohromady osmadvacet mistrovských titulů z turecké ligy včetně sedmnácti v řadě za sebou!
Současné Eczacibasi vede trenérský odborník z Itálie Giovanni Caprara, který
má v kádru řadu hráčských hvězd. Největšími oporami jsou čtyři zahraniční
akvizice: smečařka Jordan Larson-Burbach z USA, blokařka Maja Poljak
z Chorvatska, smečařka Bethania De
La Cruz z Dominikánské republiky
a blokařka Christiane Fürst z Němec-

ka. Tohle kvarteto doplňuje množství
výborných reprezentantek Turecka,
což v součtu dává velkou kvalitu.
Prostějovské volejbalistky však v aktuální
sezóně již dokázaly porazit jiné kolosy
Dynamo Kazaň, Rabitu Baku či Chemik Police, tím pádem rozhodně nejsou
bez šance VitrU minimálně potrápit.
Úvodní vzájemný zápas vyřazovací části proběhne v úterý 10. února od 18.00
hodin v Městské hale Sportcentra DDM
Prostějov, přesný termín odvety v Istanbulu ještě nebyl stanoven. Každopádně
lepší z tohoto dua narazí na vítěze bitvy
RC Cannes - Volero Curych, což vypadá
dost zajímavě ohledně možného průniku do Final Four...

Zatím se zkušená
obchodnice prohrabává drobnými, nyní jí
budou mezi prsty protékat
desítky milionů korun!
Dohlédne na to, aby proudily
správným směrem?
Foto: Michal Kadlec, koláž Večerníku.

PROSTĚJOV SE ROZLOUČIL
S JANEM ROUBALEM

Hned v úvodu play off
skonèí jeden kolos

vadžievová (ČSSD). S úsměvem bere i poznámku, zda
ZAJÍMAVOST
se oproti dosavadním
zvyklostem ze své práce neutopí
v přepočítávanýchUTKÁNÍ
desítkách milionů korun... „Díky
mé profesi musím skutečně kontrolovat peníze denně,
jinak bych prodělala. A je jedno, jestli kontrolujete v korunách nebo v milionech. A nebudu to přeci sledovat
a hlídat sama. Kontrolní výbor vnímám jako kolektivní orgán, jsou v něm zástupci jak z koalice, tak opozice,“ říká stále ještě žena za pultem z Rejskovy ulice.
Jenomže právě na posledním zastupitelstvu došlo k ostré slovní přestřelce, kdy opoziční zastupitelé kritizovali větší počet zástupců radniční koalice v kontrolním
výboru. „A proto je dobře, že předsedou kontrolního
výboru byl zvolen opoziční zastupitel Petr Kousal, zkušený politik a manažer. Teď je na něm, aby vypracoval
plán činnosti výboru a seznámil členy s hlavními úkoly,“ přidala Halvadžievová.
(mik)

A LEDEM

Zatímco jeden volejbalový obr (výše
zmíněná Rabita Baku) byl z Champions League vymeten už v základní

SOUĠASNÝ TÝM VK MÁ NAŠLÁPNUTO K NEJLE
SONNEVENDA

Dynamo Kazaň, Rabita Baku, Chemik
Police. Tři kluby s rozpočtem více či méně
přes sedmdesát miliónů korun a tomu
odpovídajícími hráčskými kádry plnými
světových hvězd, jejichž ambice v Cham-

Vyrovnaná bilance se třemi favority je sportovním zázrakem

pions League 2014-2015 shodně sahaly k
postupu do závěrečného Final Four nebo
přímo k celkovému triumfu. A právě do
základní skupiny k této mega trojici loni v
létě vylosovali prostějovské volejbalistky.
Holt smůla, nedá se nic dělat, řekli byste.
Nejpravděpodobnější předpokládaný
scénář založený na zkušenostech z předchozích let hovořil o tom, že „Agelky“
během šesti utkání v grupě A získají nějaký ten set, možná i bod a v brutální konkurenci bohužel nezopakují ani přesun
do čtvrtfinále CEV Cupu z počátku roku
2014. Optimisté se odvážili očekávat jedno slavné vítězství a snílci dokonce i senzační dvě výhry, což by ženám VK účast
mezi osmičkou druhého nejvyššího evropského poháru velmi pravděpodobně
zajistilo. Stalo se však ještě něco jiného, v
podstatě skoro neuvěřitelného...
Leccos naznačilo už letní skládání hanáckého družstva, které na všech postech
buď udrželo hráčskou kvalitu z minulého ročníku, nebo přivedlo papírově lepší

plejerky. Jenže stále zůstávaly některé
otazníky a z převážné míry nově složený
tým se hlavně musel sehrát, sladit, najít
společnou řeč. Což zkraje probíhající
Ligy mistryň nezafungovalo úplně na sto
procent, když navzdory slibným výkonům „vékáčko“ podlehlo jak v Kazani, tak
doma Chemiku hladce 0:3. A vše zdánlivě směřovalo k naplnění šestizápasového
porážkového scénáře.
Tady ale došlo k razantnímu zlomu, který všem doslova vyrazil dech. Mančaft
Prostějova se dvěma prohrami, jež nikoho nemohly překvapit, nenechal nijak
deprimovat, dál tvrdě makal na svém
zlepšování a brzy začal sklízet přesladké
plody své práce. Už prosincový triumf
3:2 nad ekonomicky přebujelou Rabitou
měl cenu zlata a když jej AGEL podpořil ziskem jedné sady v odvetě na horké
půdě Baku, bralo se to rovněž jako cenný
úspěch. Leč vládkyně ČR vzápětí čekaly
duely v Polsku a proti Dynamu, tudíž se
živě debatovalo v následujícím smyslu:

urvou holky nějaký bodík, aby vyšel kýžený CEV Cup? Místo toho Čadův soubor
způsobil ve druhé polovině ledna takový poprask, jenž bez přehánění pohnul
novodobými dějinami prestižní soutěže
starého kontinentu.
Skolení rozjetého výběru Police na jeho
hřišti před čtyřmi tisícovkami diváků:
bombastické! Přehrání kazaňského
obhájce trofeje v nádherné atmosféře
vlastní haly: magické!! Postup do play
off Champions League ze třetího místa skupiny smrti na úkor Rabity Baku:
zázračné!!! Ázerbájdžánský gigant každoročně toužící po ovládnutí celé Ligy
mistryň a neberoucí nic jiného vyřazen
už po základní části bez možnosti bojovat ve vyřazovací fázi, tomu se i v sídle
Evropské volejbalové federace jistě zdráhali vůbec uvěřit.
Přesto má tohle šokující dění svou logiku,
ostatně jako (takřka) vše na tomhle světě.
Zatímco Rabita věrna své tradici nakoupila velké hvězdy a patrně vůbec neřešila,

jak budou společně fungovat v jednom
kolektivu, náš oddíl šel stejně obvykle
přesně opačnou cestou. Při několikanásobně nižším rozpočtu oproti klubovým
kolosům je přitom jasné, že se prostě
musí jít po stezce stavějící nade vše ostatní
týmové pojetí podložené maximální dřinou. Proč však vékáčku letos vše vychází
tak dokonale a mnohem lépe než v minulých dvou sezónách? Dokázalo velmi
dobrý základ kádru vyztužit třemi skutečně špičkovými volejbalistkami, které
navíc parádně zapadly do fungující party.
Při vší úctě k někdejším oporám neměla
družina z Hané dosud nikdy tak vynikající nahrávačku, jakou je Kathleen
Weiss, a natolik skvělou univerzálku
v osobě Liannes Simon. Nesmírně
kvalitní je též blokařka Stefanie Karg
a navíc i plejerky na ostatních postech
v sestavě (Andrea Kossányiová, Barbora
Gambová a zejména excelentní dvojice
smečařka Tatsiana Markevich – libero
Julie Kovářová) podávají stabilně výteč-

Jana Roubala na cestě z prostějovského hřbitova doprovodily desítky lidí, kteří tak vyjádřili svůj vděk za to, že
se s ním mohli setkat.
Foto: Bob Pacholík
PROSTĚJOV Laskavost a in- dák z Broumova spojil svůj život červená srdce,“ potvrdil přímo
spirativnost. Pokud se tato slova nejen s Prostějovem, ale právě během smutečního obřadu děkan
někde protnula a našla svůj sku- i s Olomoucí, kam sedmnáct let Divadelní fakulty Josef Kovalčuk.
tečný význam, pak v osobě diva- dojížděl přednášet na Univer- Spoluzakladatel a autor řady her
delního vědce a skvělého člověka zitu Palackého. Jeho posledním původně prostějovského HaDivaJana Roubala. Jeho rodina, přá- působištěm pak byla brněnská dla se při proslovu během smutečtelé, studenti a osobnosti nejen JAMU. Všude se stal pro několik ního obřadu zasvěceně ohlédl za
prostějovské kulturní scény se generací mladých talentovaných životem svého kamaráda i dlous ním naposledy rozloučili uply- lidí příkladem, který je vedl k sa- holetého kolegy, který zemřel ve
nulou středu 28. ledna 2015.
mostatnému objevování světa věku sedmašedesáti let.
Obřadní síní prostějovského umění. Získával si je zejména Když dozněly poslední tóny hudměstského hřbitova se rozezněla svým humorem a pochopením by i poslední slova útěchy popátá symfonie Gustava Mahle- pro netradiční názory i přístupy zůstalým, vydal se tichý průvod
ra. Hudba skladatele, který urči- k životu.
k branám prostějovského hřbitotý čas působil i v Olomouci, do- „Jeho studenti ho měli moc rádi. va. O den později bylo tělo Jana
provodila na poslední cestě doc. Svědčí o tom i fakt, že k jeho jmé- Roubala uloženo do rodinné
PhDr. Jana Roubala, Ph.D. Ro- nu na fakultě přimalovali dvě hrobky v Třeboni.
(mls)

Blíží se nám svátek zamilovaných,
patříte-li mezi ně, nezapomeňte
říct... anebo ještě lépe napsat
napsat.
to říct
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
v tom bude jako každý rok tím nejlepším možným prostředníkem.
Napište něco hezkého tomu, kdo
si to podle vás zaslouží. Nic nepotěší tak jako slovo, věta a hlavně
vědomí, že vás někdo miluje a někomu na vás opravdu záleží.
Neváhejte a zašlete nám svůj vzkaz
buďto e-mailem na inzerce@vecernikpv.cz, SMSzprávou na 608
ATMOSFÉRA
960 042 nebo poštou přímo do reZÁPASU
dakce na adresu: Olomoucká 10,
796 01 Prostějov.
Všechny příspěvky zveřejníme
na speciální „VALENTÝNSKÉ
STRANĚ VEČERNÍKU“ už
PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 9. ÚNORA 2015!

LÁSKA MEZI SÍTÍ

Obchodní a mediální partneąi VK AGEL Prost÷jov

ANALÝZA
MARKA

VALENTÝNSKÉ
Ý
VZKAZY
VE VEČERNÍKU!

VÝCHOZÍ SITUACE

Zájezd fanoušků

Koneènì dorazí
Ana Bogdanovic

TEĎ
MILIONY!

25

ZLOMOVÉ MOMENTY

pro Večerník

LAUSANNE, PROSTĚJOV Ve čtvr- hanácký klub opět musel vyřizovat i platit
tek 29. ledna, to znamená hned vstupní víza a tahle vyšší finanční náročdruhý den po skončení základních nost představovala hrozící nepříjemnost.
skupin, se uskutečnilo losování vy- Zbývaly istanbulské kluby. Fenerbahce
řazovací fáze evropské Ligy mistryň je pro změnu nažhavený oddílový gigant
2014/2015. A dopolední akt v Lu- obrovské síly, který se do Champions Lecemburku rozhodl o tom, že volej- ague vrátil po tříleté pauze a na jarní triumf
balistky VK AGEL Prostějov narazí v CEV Cupu hodlá navázat okamžitým
v prvním kole play off na jednoho ze ziskem nejcennější evropské trofeje, jíž
tří tureckých účastníků soutěže Ecza- vlastní z roku 2012. No a Vakifbank se dá
cibasi VitrA Istanbul.
svou obří kvalitou s věčným národním riVzhledem k tomu, jaké soupeře mohly valem klidně srovnat, ostatně Ligu mistryň
„Agelky“ teoreticky dostat, určitě nedo- vyhrál už dvakrát (2011, 2013) a v minulé
padly nejhůř. Spíš právě naopak. Coby sezóně obsadil stříbrnou příčku. Eczacipostupující ze třetího místa totiž musely basi tedy při zohlednění veškerých variant
jít na vítěze jedné z pěti grup, přičemž vychází coby příznivý los, byť samozřejmě
Chemik Police jako skupinový protivník i jeho úroveň je nesmírně vysoká. Však také
nepřipadal v úvahu. Tím pádem zůstávaly ovládlo základní skupinu „D“ se ziskem 15
následující možnosti: Fenerbahce Istan- bodů, když porazilo Impel Wroclaw doma
bul, Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istan- 3:1 a venku 3:0 i Omičku Omsk doma 3:0
bul a Dynamo Moskva.
a venku 3:1, pouze s Volerem Curych mělo
Posledně jmenovaný ruský klub by byl ze vyrovnanou zápasovou bilanci (venku 3:1,
sportovního hlediska zřejmě nejpřijatel- doma 0:3).
Fanklub volejbalového oddílu VK nější, v ruské lize je průběžně druhý čtyři Prostějovský tým již má se třetím
AGEL Prostějov pořádá autobusový body za vedoucí Kazaní, kterou diokázal istanbulským klubem v dlouhodozájezd na utkání 21. kola UNIQA ex- Prostějov skolit. Na druhou stranu by bém pořadí vzájemnou zkušenost,
traligy žen 2014/2015 mezi TJ Sokol
Frýdek-Místek a VK Agel Prostějov.
Souboj na severu Moravy v rámci
třetího dějství nadstavbové části toCEV DenizBank Volleyball
hoto ročníku nejvyšší české soutěže
Champions League Women 2015
se hraje v sobotu 7. února od 17.00
Dynamo Kazaň
vs.
Vakifbank Istanbul
hodin, sraz fanoušků je týž den
(Rusko)
(Turecko)
v 15.00 hodin na parkovišti u haly
SC Drážďany
vs.
Fenerbahce Istanbul
Sportcentra DDM.
(Německo)
(Turecko)
Zájemci se mohou hlásit proRC
Cannes
vs.
Volero Curych
střednictvím e-mailu na adresu
(Francie)
(Švýcarsko)
zatloukal@vkprostejov.cz nebo teVK
AGEL
Prostějov
vs.
Eczacibasi Istanbul
lefonicky na číslo 777 311 108, pod(Česká republika)
(Turecko)
mínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Azeryol
Baku
vs.
Busto Arsizio
Uzávěrka přihlášek ve středu 4. února
(Ázerbájdžán)
(Itálie)
do 18.00 hodin.
Nordmeccanica Piacenza vs.
Dynamo Moskva
A pozor: zájezd se uskuteční jen při do(Itálie)
(Rusko)
statečném zájmu ze strany účastníků!

společnost

„KOS

SY“ A
I
TVOŘ NDRA
ÚSPĚ Í
ŠNÝ
PÁR

Foto: Facebook

PROSTĚJOV Petra Kvitová s Radkem Meidlem nejsou zdaleka jediným párem mezi prostějovskými
profesionálními sportovci. Jak
Večerník zjistil, další zamilovanou
dvojici tvoří již několik měsíců
členka místních „Agelek“ Andrea
Kossányiová a hokejista Marek
Indra. A oběma je tento vztah ku
prospěchu, byť výraznou týmovou radost si v aktuální sezoně
může užívat jen jeden z nich...
Rodačka ze středních Čech a velký

zjistili jsme
talent českého volejbalu zažívá se zbytkem oddílu velkou jízdu Ligou mistryň
a jednadvacetiletá smečařka patří mezi
lídry tohoto úspěšného družstva, které
kráčí vstříc dalšímu titulu v domácí extralize i poháru. Bývalá hráčka Příbrami
a pražského Olympu je na Hané od
roku 2012 a prosadila se i do české reprezentace.

d
Když jí to nyní chvíle dozimnního
volí, tráví čas v hledišti zimního
stadionu a fandí svému o čtyři roky
staršímu příteli. Ve středu sice m
musel
Jestřáb svábýt každý jinde, kdyžž Jestřábi
děli neúspěšnou bitvu s Ústím nad
Labem a „Agelky“ ve stejnou chvíli
porážely slavnou Kazaň, krátce po
postupových oslavách již ale populární „Kossy“ byla opět na stadionu
a čekala na svého milého...
Sám Marek Indra se zatím i s podporou
krásné volejbalistky na ledě činí, vynechal jen tři utkání a zaznamenal v nich
téměř třicet bodů. To ho řadí hned za
Davida Roupce a Václava Meidla na
třetí místo oddílové produktivity, navíc
je hned po René Kajabovi nejlepším
kanonýrem mužstva.
(jim)

Tolik by jí nikdo neřekl! Stanislava Páleníková, ročník narození 1913
původní zpravodajství
odajstvíí
z Prostějova
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Při pohledu na
Stanislavu Páleníkovou jakoby
se zastavil čas. Večerník velmi
rád přijal ve předminulou středu pozvání na oslavu 102. narozenin ženy, která rozhodně
na svůj věk nevypadá. A to není
pouhá lichotka ze slušnosti.
Prostějovská rodačka oslavila
v Domově důchodců v Nerudově ulici narozeniny v plné svěžesti. A to, že přišla na svět ještě
před první světovou válkou, vůbec neřeší...

Mezi gratulanty Stanislavě Páleníkové byla i náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov Ivana
Hemerková.
2x foto: Michal Kadlec
„Kdybych měla hádat podle prvního pohledu, tak bych okamžitě
řekla tak maximálně osmdesát,“
nevěřila vlastním očím náměstky-

ně primátora Ivana Hemerková,
že by čiperná stařenka mohla mít
za sebou už 102 let života. „Nikdy
jsem nepila alkohol, nekouřila

a jen velmi málo jedla,“ vidí za svou
vlastní dlouhověkostí Stanislava
Páleníková. Jak vzápětí Večerníku
přiznala, když se sejde hodně lidí

a právě ona je středem pozornosti, má vždycky hroznou trému.
Matka tří dcer a babička stejného počtu vnoučat si na život
nestěžuje, kromě období z roku
1952. „Tehdy měl ještě můj muž
na konci Komenského ulice prodejnu obrazů, kterou nám komunisti vzali, a my se společně s dalšími rodinami museli vystěhovat do
Šubířova. Tady jsme žili deset let,
než jsme se mohli vrátit zpátky do
Prostějova. Na tuto dobu nerada
vzpomínám,“ svěřila se Stanislava
Páleníková, která se řídí heslem,
že nic na světě není tak horké,
aby se muselo trvale smutnit. Vše
se dá podle ní překonat, když má
člověk okolo sebe hodné lidi. A ty
paní Stanislava okolo sebe skutečně má...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník jí ve
středu 21. ledna samozřejmě popřál také hodně zdraví a pohody
ve druhé stovce života.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
JESTŘÁB

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:

Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 16. 2. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Němčice nad Hanou s celými ulicemi: Sokolská, Sadová vč. Žabáku, Čsl. armády, J. Fučíka vč. býv.
obj. OP, Trávnická mimo Domova
seniorů, Příkopy č. 144, 192, 145.
Odběratelská trafostanice Němčice Sebranka (č. 300717), odběra-

telská trafostanice Němčice ČOV
(č. 702357)
Obec: Vrahovice
Dne: 16. 2. 2015 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: Kpt. Nálepky
č. 420 a Vrahovická č. 83 (dům služeb)
Obce: Štětovice, Hrdibořice,
Kraličky
Dne: 17. 2. 2015 od 7:30 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Štětovice, Hrdibořice a Kraličky vč.
Podnikatelských subjektů. Odběratelská trafostanice Hrdibořice ZD
(č. 300613), odběratelská trafostanice Štětovice ZD (č. 701792)

Obec: Prostějov
Dne: 18. 2. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: ulice Dr. Horáka od č.4 po č.14,14a, od č.1 po
č.7 včetně.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 19. 2. 2015 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: část obce Vitonice ul. Biskupická č.501, 502, p.č.
152/1
Obec: Otaslavice
Dne: 20. 2. 2015 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Otaslavice sm. Myslejovice
od trafostanice po konec obce.
E.ON Česká republika, s.r.o.

bu

Konstelace hvězd Prostějova

d

neprohloupí...

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
A ZAJISTĚTE SI V ROCE 2015 NIŽŠÍ CENU
NEŽ NA VŠECH PRODEJNÍCH
MÍSTECH! JEN U NÁS!!!
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

LVI - 22.7. až 21.8. Ve vašem případě to bude chtít více troufalosti až
drzosti, abyste si prosadili své. A to jak
v práci, tak doma. Může se ale stát, že
svoji důslednost přeženete a rázem
si vytvoříte nepřátele, kteří se budou
chtít pomstít.
PANNY - 22.8. až 21.9. Zbytečně se
trápíte minulostí a přítomnost a budoucnost úplně ignorujete. Jak ale říkal
major Terazky, čo bolo, to bolo! Začněte se usmívat na své okolí a plánovat si
svůj osobní život. Uvidíte, že se vám
hodně uleví.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Váš ctitel nebo
ctitelka vám připraví nádherný dárek,
který vám vyžene do očí slzy. Takovou
věc vám už dlouho nikdo nedal, takže
si toho važte. Tato událost také rapidně
osvěží vás vztah, jenž se pomalu stával
stereotypním.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Dostanete
se do problémů kvůli své vlastní zapomnětlivosti. Tak nějak jste do konce
minulého roku opomněli vyřídit na
úřadech velmi důležitou záležitost a
nyní se vám to vrátí jako bumerang.
Nebude to nic příjemného.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Jakékoliv
invektivy na vaši osobu ignorujte, musíte se v těchto dnech soustředit čistě
jen na sebe a na práci. Té budete mít
víc než dost. Pokud veškeré požadavky
nadřízených chcete splnit, nevnímejte
okolí.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Zaměřte se v tomto týdnu na domácí
práce, které už drahnou dobu zanedbáváte. Rodina vám neustále vyčítá,
že nedokážete přiložit ruce k dílu. Tak jí
nyní vytřete zrak a proveďte generálku
domácnosti.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Což o to,
důvtip a geniální nápady vás neopustí
ani tento týden. Jenomže jednu věc
prostě nerozlousknete, ani kdybyste
se rozkrájeli. Tou bude nevěra vašeho
partnera, na kterou budete upozorněni
svými kolegy.
RYBY - 19.2. až 19.3. Poslední dobou
zanedbáváte svůj zevnějšek a o dodržování zdravé životosprávy se ve vašem
případě také nedá mluvit. Měli byste
si pohovořit s odborníkem, který vás
určitě navede tím správným směrem.
A dost už pití alkoholu!

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2015! Úspora až 104 Kè
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7.30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* pro všechny celoroèní abonenty PROGRAM 3+!
* dárek od Veèerníku v podobì reklamních pøedmìtù, který bude k vyzvednutí pøímo v redakci
* poukaz na vybrané služby Studia Jiøí Malý v hodnotì 200 Kè
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou inzerci v hodnotì 380 Kè zcela ZDARMA!
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostìjovì!
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 13 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Roènì vydáváme minimálnì 15 vkládaných speciálù ZDARMA
* možnost zapojit se do soutìže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN

S PŘEDPLATNÝM MŮŽETE ZÍSKAT
BONUSY V HODNOTĚ 2 000 Kč
VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042

nákupní servis
pro vás

PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

... tentokrát ze sortimentu: SLADKOSTI...

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

Margot minies 210 g

31,40

-

-

-

-

29,90

Rumové pralinky
144 g

29,90

29,90

31,50

29,90

22,90

29,90

Raffaello dezert
240 g

94,50

-

99,90
(150 g)

-

179,90
(260g)

183,00

• 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)

Merci dezert mix
250 g

89,90

-

-

99,90

99,90

109,90

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

Figaro Jedna báseň
200 g

46,90

-

-

-

69,90

89,90

Orion Modré z nebe
171 g

119,90

-

59,90
(103 g)

109,00

99,90

59,90

Naše RESUMÉ

Kdo z nás občas nesáhne po něčem sladkém, aby ukojil své chutě? A tak
Večerník tentokrát vyrazil k regálům se sortimentem laskominek a pochutin. Nejlevnější „margotku“a suverénně také Modré z nebe od Orionu nabízí Interspar, pro rumové pralinky doporučujeme zajet do Teska a dezerty
Merci, Raffaello a také bonboniéru Jedna báseň od Figara koupíte nejvýPřejeme sladké pochutnání!
hodněji v Albertu..
Průzkum proveden ve středu 28. ledna 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...

Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

+

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. DO 8. 2. 2015

· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat
zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 18:30 hodin. Dále je možné
pozorovat ve středu v 17:30 hodin. V dalekohledu je stále pozorovatelná kometa C/2014 Q2 (Lovejoy).
Večerní nebe zdobí Měsíc, který je v období úplňku a král mezi planetami - Jupiter. V případě špatného
počasí se koná náhradní program. Vstupné 20 Kč.
· Pohádková středa PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin vyprávění na motivy F. Hrubína: Kolik je sluníček.
Vstupné 20 Kč.
· Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

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

PROSTċJOV Pozadu pĜi uzávČrce
pĜestupĤ nezĤstali ani soupeĜi ProstČjova. ZpČt do svého rodištČ se vydal
pČtatĜicetiletý obránce Slavie Praha Jan
Novák, jenž posílil barvy Havlíþkova
Brodu. SpoleþnČ s ním se vydal z Prahy
na Vysoþinu i útoþník Pavel KlhĤfek,
jeho kroky ale brzy vedly do EBEL
a Znojma. ZpČt do Havlíþkova Brodu
se po mČsíci stráveném v JihlavČ vrátil
i Roman Maliník, opaþným smČrem
zamíĜil Filip Seman. Brod opustil i Martin Janáþek, pČtadvacetiletého obránce
totiž novČ poslala kmenová Olomouc
do TĜebíþe. Posilou se naopak stal kladenský útoþník OndĜej ŠvaĖhal.
Ústecký Petrásek má vyĜízené stĜídavé starty v LitvínovČ a jeho spoluhráþ
Smetana v Hradci Králové, havíĜovští
hráþi Pechanec se Sztefkem doplnili
TĜinec a chomutovský KopĜiva Liberec. Z Ústí zamíĜili do Mostu ýerný s Budínským a opaþným smČrem
naopak obránce Grin. Jihlava získala
z rozpuštČného karlovarského výbČru pro MHL trio Zadražil, Harkabus,
Šimek, do Šumperku míĜí na stĜídavé
starty z Vrchlabí Bláha
Motor posílil po angažmá v Edinburghu Lukáš Bohunický, zpČt na
Kladno se vrátil Jan Hlaváþ, jenž má
souþasnČ vyĜízené stĜídavé starty do
Sparty. Naopak Tomáš Klouþek dostal
po faulu na Karola Koríma þtyĜzápasový trest.
(jim)

na Hané brzy vedli 3:0, ale Jestřábi ještě
dokázali srovnat na 3:3. Následovaly
však zbytečné fauly a výsledkem byla
porážka 3:7. A naposledy v Budějovicích
z toho byla výhra domácích 5:2.
Ač to při pohledu na tabulku nevypadá,
když oba celky dělí pětapadesát bodů,
v posledních čtyřech ligových zápasech získali stejný bodový zisk. Zatímco
Jestřábi naplno vyhráli nad Mostem,
Českobudějovičtí zvládli až v prodloužení
duel s Havířovem, proti Chomutovu
padli až na nájezdy a mimo to prohráli
s Benátkami a Ústím.
HráčiMotoruovládajíindividuálnístatistiky
v ofenzivě i defenzivě. Duo Tomáš Nouza,

Josef Straka je nezastavitelné a dohromady
již nastřádalo téměř sto padesát bodů, první
z nich navíc útočí i na pozici nejlepšího
prvoligového kanonýra. A gólman Ondřej
Bláha je druhý v úspěšnosti zásahů, mezi
nejlepší pěticí je i v průměru na utkání
a počtu vychytaných výher.
Na pozoru se ale musejí mít hráči Prostějova
prakticky před celou sestavou soupeře. Na
více bodů než nejproduktivnější Jestřáb
David Roupec mají na kontě ještě Martin
Heřman, Rok Pajič a Luboš Rob, velice
blízko jeho hodnotám jsou i David Kuchejda s Michalem Švihálkem. A v obraně
jsou produktivní Roman Vráblík s Petrem
Punčochářem.
(jim)

VE STąEDU VÝJEZD K PIRÁTčM
PROSTĚJOV Se základní částí první
hokejové ligy se hráči Prostějova
rozloučí střetnutím na půdě celkového
vítěze dlouhodobé soutěže Chomutova. Piráti už mohou ladit formu
na play off, do něhož vstoupí proti
postupujícímu z předkola až ve středu
18. února, tedy po dvou týdnech pauzy.
O papírovém favoritovi utkání tak není
pochyb. Zvláště při pohledu na poslední
výsledky obou celků. Piráti vyhráli posledních osm utkání, v nichž ztratili jen dva
body s Havlíčkovým Brodem a Českými
Budějovicemi. Ještě před vzájemným
střetnutím se loňský sestupující utká s dalším nedávným extraligistou Kladnem.
Okresní tým ze severozápadních Čech má
o fous nejlepší útok, jeho síla je ale zejména
v propracované defenzivě. Gólman Jan
Strmeň se v Kadani rozchytal natolik, že
má nejlepší procenta i průměr, Miroslav
Kopřiva je v procentech třetí a vychytal
nejvíce vítězství i čistých kont ze všech.

Produktivitě vévodí Marek Hovorka
s rovnou půlstovkou bodů, jen o dva
méně má Nikola Gajovský. A nebezpeční
jsou rovněž Vladimír Růžička mladší,
Bryan McGregor, Štěpán, Hřebejk, Antonín Dušek a David Květon, v součtu
jsou výrazně nad sto body. A v obraně jim
zdatně sekundují Brett Skinner, Jan Rutta,
Jiří Drtina, společně s Jaroslavem Komou
a Martinem Rýglem také zdolali stovku
kanadských bodů.
Chomutov kraloval i všem dosavadním setkáním. V Prostějově si v poklidu
připsal výhry po výsledcích 3:0 a 6:1,
když skórovali třikrát Rutta, dvakrát Gajovský a jednou Sinisalo, Drtina, David
Květoň, Růžička. Na svém ledě byli Piráti
k Jestřábům milosrdní a zrodil se výsledek 4:2, o což se postarali David Květoň,
Gajovský, Hovorka a McGregor, za
hosty snižovali Kajaba s Dubou. Poslední
vzájemný duel této sezony začne ve středu
o půl šesté večer.
(jim)

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte
nali
t jt stranu 26

stějově jsem nevyužil, jak jsem mohl,“

dnes již ústecký Patrik Poulíček
Jaké bylo období mezi ProstČjovem a Ústím?
„Hrál jsem druhou ligu za Trutnov.
Bylo to takové hluché období, ale dostal jsem tam hodnČ prostoru na ledČ,
takže si stČžovat nemĤžu. A byl jsem
navíc doma, takže mi nic nechybČlo. Bral jsem to spíše jako pozitivní
zkušenost než jako ublížení. NČkdy
jsem možná nepĤsobil tak, že by mČ
to zrovna bavilo, ale nebyl jsem otrávený a snažil jsem se s tím
poprat. A nyní jsem rád za
šanci ve vyšší soutČži.“
Hrál jsem druhou ligu
Zaþátek zápasu
za Trutnov. Bylo to takové
pro vás byl velihluché období, ale dostal
ce šĢastný, soujsem hodně prostoru na leděě hlasíte?
„ProstČjov
a- mČlhodrád za tuto šanci. Rychle jsem se sbaolil, odcestoval do Ústí a snažím se podávat co nejlepší výkony, abych se za
šanci odvdČþil.“
Vypadá to minimálnČ na
pĜedkolo play off, takže to
bude úspČšná sezona?
e.
„Doufejme v to, že se nám to povede.
Máme dobĜe našlápnuto a musíme
v tom pokraþovat dál. Budu jedinČ
rád, když si to zkusím. Je to moje
že
první sezona mezi dospČlými, takže
m
bych byl rád. Šumperk prohrál, tím
nám pomohl. Snad to dovedeme ke
zdárnému konci.“
Koho byste si pĜál do play
ay
off?
do
„Nad tímto vĤbec nepĜemýšlím. Kdo
Čtam padne, ten tam bude. Když si nČmu
kdo vybírá, tak to spíše uškodí týmu
Foto: Jiąí Možný
a nepovede se to.“

“

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
...ještě

PROSTĚJOV Poslední domácí utkání
základní části sehrají už dnes od 18.00
hodin prostějovští hokejisté. Jejich
soupeřem bude českobudějovický
Motor. Tedy tým, jenž ještě nedávno
pohodlně držel druhé místo, ale sérií
posledních ztrát se ocitla k ohrožení
i třetí pozice. Tu nyní drží jen díky
lepším vzájemným utkáním před jihlavskou Duklu. A na kladenské Rytíře
už ztrácejí body tři.
Předešlé tři souboje přinesly gólovou
nadílku a především velkou radost pro
Jihočechy. Při prvním setkání byli rádi za
těsnou výhru 3:2, když se jim podařilo
až v poslední části obrátit stav 1:2. Poté

„Dostal jsem šanci, kterou jsem tu bohužel nevyužil... NČkolik pĜíležitostí
jsem si vypracoval, ale trápila mČ
koncovka, neprosadil jsem se a takto
to dopadlo. Nevzpomínám na to nijak
zle, mám zde spoustu kamarádĤ, lidé
jsou tu super.“
Jak se zrodilo vaše souþasné
angažmá v Ústí?
„Sám nevím. (úsmČv) Oznámil mi to
en
sportovní manažer Pardubic asi den
m
pĜed tím, než jsem tam odjel. Jsem



BERANI - 20.3. až 18.4. Konečně
se vám připlete do cesty někdo, kdo si
s vámi v klidu popovídá a nebude vás
stresovat. Takového člověka jste po
svém boku potřebovali, uklidníte se a
můžete se mu také svěřit se svým trápením. Kápnete si do noty.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Stále více zabředáváte do stereotypu, což vás pochopitelně přestává bavit. Potřebujete
nový impuls, který může přijít už tento
týden. Co si takhle vyjít do společnosti,
kde byste mohli potkat někoho zajímavého?
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Bacil
chřipky vám rapidně změní všechny
plány tohoto týdne. Logicky budete
bez nálady a tím i otravní pro celé okolí.
Doma v posteli nechcete zůstat, takže
se připravte na to, že se vám spousta lidí
bude také vyhýbat.
RACI - 20.6. až 21.7. Zdravotní komplikace překonáte celkem lehce, ovšem
hromobití v partnerském vztahu jen
tak nerozchodíte. Vaše zálety vám nemohly jen tak projít, protějšek se o nich
dozvěděl a dá vám to nyní pořádně
najevo.

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...
12 důvodů, proč si objednat předplatné!

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

VŠICHNI NA ZIMÁK! Již dnes bitva s Motorem

Havlíèkùv Brod dostal
pokutu a vyhodil Platila,
naopak získal Nováka

J

Prostějovsko zasáhne vlna chřipky, takže jeho obyvatelé zas budou mít o jednu starost navíc. Autobusy, úřady i obchody budou plné smrkajících lidí, takže hrozba nákazy bude víc než velká. Přitom většina odmítne domácí léčbu.
Tak co s tím?

Kdo
koupí,

STAŇTE SE VĚRNÝM PŘEDPLATITELEM

netové stránky www.vecernikpv.cz

nČ šancí a celkovČ nehrál špatnČ, nepromČnil ale to, co si vytvoĜil. My
jsme je dali a bylo brzy po zápase.
Kluci z ProstČjova ale neodvedli
špatný zápas, vypracovali si spoustu šancí, nastĜelili i nČkolik tyþek
a mČli smĤlu.“
KromČ branek jste se dopouštČli i Ĝady zbyteþných
s
faulĤ hokejkou. Nebáli jste se
komplikací?
„NČkdy se necháme unést situací
situac
a zbyteþnČ faulujeme. Za roz
rozhodnutého stavu bychom si mČl
mČli
hlídat výsledek a místo toho
zbyteþnČ faulujeme. Já jsem
þást
tam mČl taky v poslední þásti
jeden faul. Toho se musím
musíme
vyvarovat.“
VČnujete se þisþis
tČ hokeji, nebo
i studiu?
tím
„Studoval jsem, tímto rokem jsem al
ale
NeúspČšn
skonþil. NeúspČšnČ
jsem to ukonþi
ukonþil
profe
a je ze mČ profehokejista
sionální hokejista.
v Snažím
(úsmČv)
se co nejvíc
nejvíce
þasu trávit in
individuálním
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BENÁTKY: KUPA TRESTŮ A DOMÁCÍ RADOST
HC BNJ
LHK PV

5:2

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV - Přání prostějovských trenérů,
aby se jejich hráči vyvarovali zbytečných
vyloučení a nepouštěli svého soupeře do
přesilovek, se v v pondělním utkání na
ledě Benátek příliš nevyplnilo. Čistě však
nehráli ani domácí, takže rozhodčí rozdali
celkem šestadvacet trestných minut za
třináct menších trestů, když zejména ve
druhé polovině utkání se obě trestné lavice
pravidelně plnily. Mírně aktivnější v tomto směru byli Středočeši, kteří vyhráli i na
vstřelené branky.
Bezbrankový stav utkání osmačtyřicátého
kola první ligy vydržel jen sto dvacet čtyři
sekund. To Benátčané vytvořili před Šimbochem závar a Josef Mikyska dotlačil puk
za čáru - 1:0. Jen o šest minut později se podařilo vyrovnat Kajabovi, jenž ve spolupráci s Tomášem Frankem využil přečíslení a
překonal přesouvajícího se Vaněčka - 1:1.
Až do konce třetiny odolával Šimboch
všem dalším nájezdům z domácí strany,
vyzrál na něj ovšem již v první minutě druhé části pár sekund po Moučkově návratu

z trestné lavice Josef Skořepa. Třiatřicetiletý
útočník uspěl z téměř nulového úhlu - 2:1.
Oba celky poté nevyužily několik přesilovek, v pětatřicáté minutě se ale dočkala favorizovaná liberecká farma právě v početní
výhodě. To se podruhé v utkání trefil nejproduktivnější hráč Benátek Mikyska - 3:1.
O nedlouho později inkasoval Hrníčko
čtyři minuty a před Jestřáby byla dlouhá
výhoda. Radek Meidl ještě ve velké šanci
neuspěl, zadařilo se však Kajabovi, jehož
mezi kruhy našel po průniku kolem mantinelu Venkrbec - 3:2.
Před pouhými dvěma a půl stovkami návštěvníků zahrál i dvougólový prostějovský
střelec vysokou holí a za krvavý šrám dostal
dvě dvojky, jeho spoluhráči se ale ubránili.
Faulovali ale i domácí, díky čemuž se do
dvou velkých příležitostí dostal Venkrbec.
Ani po jedné z nich se však neradoval, stejně jako Luňák, jenž tečoval kotouč jen do
brankového oblouku. Právě po Luňákově
faulu se Středočechům opětovně podařilo
odskočit na dvě branky. Pohlednou kombinaci s Miškovským a Špačkem zakončil
třetí dvougólový střelec večera Skořepa
- 4:2. V samotném závěru to hosté zkusili
v šesti a dočkali se i hry šesti proti čtyřem.
Místo zdramatizování závěru se však ze
středního pásma prosadil střelou do odkryté brány Daniel Špaček - 5:2.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
FILIP PEŠÁN
- HC Benátky nad Jizerou:
„Zápas byl velmi vyrovnaný. Byl jsem
překvapen, jak velmi dobře Prostějovští vystupovali. Rozhodně jsme nebyli
týmem, který by hosty tlačil a diktoval
tempo zápasu. Na druhou stranu musím
pochválit kluky za to, že dokázali reagovat, když byl soupeř lepší. Hráli jsme
poctivý hokej, který se nám nakonec vyplatil. Jsem rád, že po vítězství v Českých
Budějovicích nad papírově silnějším soupeřem, jsme i k tomuto zápasu nastoupili
s pokorou. To byl jediný důvod, že jsme
dnes vyhráli.“

JIØÍ VYKOUKAL - asistent
LHK Jestøábi Prostìjov:
„Věděli jsme, že nás Benátky v sezóně
třikrát přejely, takže jsme se opravdu
dobře připravovali. Myslím, že zápas
jsme odehráli dobře. Ve třetí třetině
jsme Benátky jasně přehrávali. Dolů
nás dostalo spoustu vyloučených
a neproměněné situace v přesilových
hrách.“

JESTŘÁBI HRÁLI, ÚSTÍ STŘÍLELO BRANKY
LHK PV
HC S ÚNL

1:5

PROSTĚJOV - Velice smolné utkání
museli ve středu večer strávit hokejisté
Prostějova. V duelu devětačtyřicátého prvoligového dějství nebyli horším celkem,
přesto však na domácím ledě vysoko prohráli. O všem rozhodla již první třetina,
kdy tam hostům napadaly během dvou
minut hned tři branky, a snadno získaný
náskok již Ústí nad Labem nepustilo. Nic
platná nebyla ani vysoká střelecká aktivita
umocněná množstvím slibně zahraných
přesilovek, svatyně Michaela Petráska
byla jako začarovaná.
Jestřábi začali velice aktivně a zpočátku
byl vidět hlavně Marek Indra. Nejprve
to zkoušel z dálky, poté individuálním
průnikem přes množství protihráčů,
v ani jednom případě však puk za gólmana Ústí nedostal. Poté sice fauloval Coufal, domácí se ale bez problémů ubránili
a opět vyráželi na zteč a nic nenasvědčovalo tomu, jaký stav bude po první třetině
platit. A pak to začalo. V polovině dvanác-

té minuty se od tyče trefil Kloz - 0:1. Minutu dvacet po něm dorážel stejný hráč
po předchozí Poulíčkově střele do prázdné brány (0:2), vzápětí se radoval i Tůma
a bylo to již 0:3. Realizační tým Jestřábů
tak reagoval oddechovým časem...
Prostějovští hráči se nevzdali a i za podpory fanoušků, kteří dali hokeji přednost
před souběžně hranou volejbalovou bitvou, bylo velice blízko snížení. Neuspěl
Duba při přečíslení dva na jednoho, Meidlovu střelu do prázdné brány nejprve
zastavila hůl protihráče a o chvíli později
branková konstrukce. To už to bylo 0:4,
když si Roubík nabruslil před odkrytou
polovinu brány a zkušeně zametl.
Několika zákroky se zaskvěl i Šimboch,
jenž jinak prožil trpký večer. Jako poslední
ho z dorážky překonal opět Tůma - 0:5.
Naopak se zdálo, že domácím není souzen ani čestný úspěch. Byť byla brána
prázdná sebevíc, puky stále létaly všude
kolem.
Až se s tím popral Roupec sjetý pod pravým kruhem a po přihrávce zpoza brány
umístil ránu na zadní tyč - 1:5. Na zvrat
už však bylo pozdě a ani napočtvrté tak
Ústí neztratilo s Prostějovem žádný bod.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
ZDENÌK ÈECH – LHK
Jestøábi Prostìjov:
„Rozhodl úsek v první třetině, kde
jsme se na chvíli zbláznili, soupeř
nám odjel a dokázal z toho vstřelit
góly. Zkraje jsme tam také něco měli,
ale bylo to nepřesné a chaotické. Gól
na 0:4 byl zlomový, poslal nás pak do
těžké defenzivy. Byly tam v závěrečné
třetině tyčky, prázdné branky. Výsledek
to neřeší, ale hráči pak ztrácejí důvěru i
sami sebe. Soupeř nám dal dnes velkou
lekci z produktivity.“

MIROSLAV MACH – HC
Slovan Ústí nad Labem:
„Odehráli jsme tu parádní výkon a jsme
šťastní za tři body. Připravovali jsme se na
to, že na nás Prostějov vlétne. Nechtěli to
hrát ze zatažené obrany, vyskytly se nám
tam šance a proměnili jsme je. Vytěžili
jsme z toho tři góly. Šumperk prohrál a
odskočili jsme mu, pro nás to jsou zlaté
body.“

JEDEN GÓL V HAVÍŘOVĚ NESTAČIL
AZ HAVÍŘOV
LHK PV

2:1

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV - Bilance
Prostějova s Havířovem je v tomto
ročníku vyrovnaná. Zatímco Jestřábům se podařilo vyhrát druhé a třetí
utkání, hráči AZetu ovládli první a poslední střetnutí. Oproti poslednímu
setkání se tentokrát odehrálo celých
šedesát minut a stejně jako při prvním
duelu ve Slezsku měli výrazně střelecky navrch domácí. Vytěžili z toho
o branku více a body se tak ani napočtvrté nedělily.
Hry v pěti na obou stranách si hráči
v jubilejním padesátém klání druhé nejvyšší soutěže příliš neužili, již v jedenácté
sekundě totiž putoval na trestnou lavici
David Roupec. A půl minuty po něm
ho následoval i Marek Loskot. Naopak
na první branku se ještě čekalo dlouhé
minuty. Juraj Šimboch se v prostějovské
brance opět překonával a v první části
zlepšováním a soustĜeúspČšn zpacifikoval všech deset ran. Nepřišel si
dČním se na hokej. Musím úspČšnČ
nej tak na něj tváří v tvář Šlahař, nevyzrál na
dohrát tuto sezonu, aĢ skonþí co nejs něj ani Klimša po přihrávce zpoza brány.
líp. Pak uvidím, co bude dál. Teć se
A stejně dopadl v samotném závěru třinad tím snažím nepĜemýšlet.“

necký Chmielewski, zatímco z hostující
strany zahrozil jen nepřesně pálící Franek.
Druhá třetina přinesla velké ostřelování
z domácí strany, když za dvacet minut vyslali Havířovští na bránu rovnou dvacítku
střel. A brzy se dočkali odměny. Uběhlo
jen šestapadesát sekund a Šlahař uspěl
JAN DANEÈEK
dorážkou dvou Marunových pokusů 1:0. Přibližně o deset minut později zvýšil
– HC AZ Havíøov 2010:
náskok týmu usilujícího o účast v elitní „Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř
šestce opět Jakub Šlahař. Třiadvacetiletý hrál o každý kousek ledu, hrál o svou
útočník se trefil potřinácté v sezoně, když existenci. Jsem rád, že jsme se po dobvýkonu v Budějovicích dostali do
ho parádní přihrávkou našel Maruna - rém
určité herní pohody. V prvních dvou
2:0. A jen pár desítek sekund nato trefil třetinách jsme si vytvářeli tlak, ze kteChmielewski z úniku tyčku. Ještě do pře- rého jsme měli vytěžit více branek. Je
stávky se Jestřábům podařilo alespoň sní- to dobrý odrazový můstek do předkola
žit. Stačilo jen na to pouhých šest sekund nebo do play-off, o šestou příčku se ještě popereme.“
přesilovky, když Moučka našel zpoza
ZDENÌK ÈECH
brány Dubu a hostující kapitán překonal
–
LHK
Jestøábi Prostìjov:
střelou k tyči Matouška - 2:1.
Za vyrovnáním se krátce po startu po- „Porážka o jednu branku vždy bolí...
Zápas se rozhodl ve druhé třetině, kde
slední části hnal Husák, ale byl čistě nás soupeř přebruslil a rozhodla jedna
odzbrojen, na druhé straně Šimboch chytrá přihrávka před bránu, kdy se
vychytal Fořta. A před více než dvěma naši hráči nechali unést hrou, a soupeř
a půl tisíci fanoušků si poradil i s násled- zakončil. Dostalo nás to do dvoubranným závěrem stejně jako dalšími brejky kové ztráty. Ve třetí třetině už to bylo
hodně vyrovnané, více šancí jsme měli
Azetu. Na opačné straně minul Meidl spíše my. Jeden gól je prostě málo.“
bekhendovým pokusem a neprosadil se
ani Moučka, když havířovského brankáře pod břevno. Nepomohly už ani oddenahradil po úspěšném obkroužení brány chový čas ani power play, domácí náskok
útočník Loskot, jenž překazil puku cestu jedné branky udrželi.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

VEČERNÍKU

KOLIBÁR JE ZPĚT, PŘICHÁZÍ I RUS A DUO ZE SLAVIE

RENÉ KAJABA
Vybrat nejlepšího hráče v období, které přes trojici
ici odehranným skóre
ných utkání nepřineslo ani bod a skončilo souhrnným
olba padla na
4:12, nebylo příliš jednoduché. Nakonec však volba
ma brankadvaadvacetiletého útočníka, který se blýskl dvěma
mi do sítě Benátek. Podobný kousek se mu podařil
dařil už
podruhé v sezoně, avšak po dlouhých čtyřech a půl
měsících. Někdejší hráč Vsetína či Třince navíc
íc
ukončil své téměř měsíční čekání na vstřelenýý
gól a vrátil se zpět do čela oddílového pořadí kanonýrů. Při své premiérové sezoně v první lizee
dospělých již dohromady skóroval jedenáctkrát
a v celkovém pořadí se dělí o šestačtyřicáté místo. Na vedoucího Jaroslava
Roubíka z Ústí mu schází dvaadvacet tref.

Divadlo před prázdným hledištěm
pro Večerník
k

Jiří MOŽNÝ
Šéf Jestřábů Jaroslav Luňák před
sezonou věřil, že jeho hráči budou
předvádět natolik atraktivní divadlo,
že fanoušci budou ochotni zaplatit
si, vyjádřeno procenty, výrazně vyšší
vstupné než dříve. Uplynulé měsíce
však ukázaly, že zatímco v uměleckém
prostředí jsou tragédie oceňovaným
žánrem, ve sportovním prostředí to
tak úplně neplatí.
S nelepšícími se vyhlídkami, ztrátou
iluzí o play off a ponořením se do holého boje o záchranu diváků znatelně
ubývalo a záchranu přineslo až snížení vstupného. To společně s atraktivními soupeři přispělo k tomu, že
v Prostějově opět panovala parádní
hokejová atmosféra, kterou ještě před
rokem mohla Jestřábům drtivá většina
celků první a druhé ligy závidět.
Letošní průměrná návštěva pod dvanáct set diváků není ve srovnání s minulou sezonou ničím k chlubení, dalo
se ale očekávat, že po vlně euforie, kdy
se na skalní příznivce postupně nabalovali i náročnější diváci, nastane

vystřízlivění. I současné částečné zaplnění zimáku však stačí k tomu, aby
to pod vedením kotle burácelo a hráči
cítili velkou podporu i v momentech,
kdy se nedaří.
Kdyby totiž rozhodovala právě tato
tabulka, patřil by Prostějov do lepší
poloviny za suverénní Budějovice následované Chomutovem, Kladnem,
Havířovem, Třebíčí a Jihlavou. Tedy
téměř do puntíku za celky okupujícími
nejvyšší pozice v tom nejdůležitějším
pořadí podle získaných bodů.
Ukázaly to i nedávné venkovní zápasy, existují i místa, kde diváci mohou trpět pocity samoty a opuštění.
V Benátkách, Kadani a Mostu nechodí
v průměru ani čtyři stovky, obvyklá jsou
čísla kolem čtvrt tisíce prodaných vstupenek. Jedná se sice s výjimkou Mostu
o menší města než Prostějov, při takových počtech by ale první liga více slušela jiným městům. Například Vsetínu,
na který letos chodí v průměru o téměř
stovku lidí více než na Jestřáby.
Naopak v již zmíněných Benátkách,
Kadani a Mostu mohou lístky vydávat
na jméno a po přečtení soupisek vyvolávat i jednotlivé fanoušky, kteří našli
dostatek odvahy a vážili svou cestu.
O moc víc času by to nezabralo.

původní zpravodajství
pro Večerník
k
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pů
O půlnoci
ze soboty na neděli se uzavřel přestupový trh v
čes
českých
hokejových soutěžích
a všechny kluby se na tento
termín náležitě připravily. Na poslední chvíli tak došlo k mnoha
přesunům, které se dotkly nejen
Jestřábů, ale i jejich prvoligových konkurentů. V zákulisí bylo velice rušno a v následujících
řádcích přinášíme souhrn těch
nejzajímavějších změn, které se
v uplynulém týdnu udály.
Zcela beze zmČny nezĤstala prostČjovská soupiska. JeštČ pĜed víkendem se k odchodu odhodlal
Jaroslav Hertl, pČtadvacetiletý
obránce se po patnácti zápasech
na Hané s bilancí jedné branky
vydal do polského GKS Tychy,
který je momentálnČ druhý se stejným ziskem jako první Jastrzebie.
Náhradou za nČj se stal o rok
mladší kladenský odchovanec
Jan Látal, jenž v tomto roþníku
sehrál patnáct duelĤ právČ za RytíĜe. A pĜedtím si zahrál extraligu
v Karlových Varech a první ligu v
MostČ a Berounu.
„Jarda za námi pĜišel s tím, že by
rád odešel do Polska, kde bude

mít zajištČnou výplatu i v bĜeznu
a dubnu. Naskytla se pak možnost získat Honzu, ten má nČjaké
zkušenosti. První zápas odehrál
obstojnČ a uvidíme, jak mu to pĤjde dál,“ okomentoval tuto zmČnu
sportovní manažer JestĜábĤ JiĜí
Vykoukal.
Další novou tváĜí je dvaadvacetileté pravé kĜídlo Valerij KĖazev. Rodák z Prahy a sparĢanský
odchovanec s ruským pasem má
na kontČ mimo jiné deset zápasĤ
v zámoĜské OHL, starty v KHL a
MHL za Novosibirsk a pČt utkání
této sezony v Pardubicích a HavlíþkovČ BrodČ.
„Hledali jsme nČkoho na výpomoc, protože Luboš KovaĜík je
stále zranČný a teprve zaþne trénovat, takže naskoþí až tak za dva
týdny. Hrál poslední tĜetinu proti
HavíĜovu, mČl tam dobrá stĜídání a má potenciál na slušnou pĜihrávku i stĜelu,“ zmínil nČkdejší
reprezentaþní obránce s tím, že
nejde o jediné zkvalitnČní ofenzivy. „Pokud by vše klaplo, tak
nás na pár zápasĤ doplní i Lukáš
Král z Nymburku. PĜed dvČma
tĜemi roky vévodil statistikám v
Benátkách,“ pĜedstavil Vykoukal
devČtatĜicetiletou útoþnou posilu.
A poslední dva pĜíchody souvisí s vyĜízením stĜídavých startĤ
Lukáše LuĖáka a Davida Roupce ve Slavii. I opaþným smČrem
totiž mohou zamíĜit hned dva

TRIO JESTŘÁBŮ POSÍLILO EXTRALIGISTY
ROUPEC JIŽ HRÁL ZA SLAVII, STŘÍDAVÉ STARTY MAJÍ I LUŇÁK S VENKRBCEM
To hlavní se v zápase s Ústím d÷lo pąed brankou Prost÷jova, hned p÷tkrát
skonéil puk v síti Juraje Šimbocha.
Foto: Jiąí Možný
hokejisté. „Na stĜídavé starty se „V poslední dobČ se nČkterým
nám podaĜilo získat Antonína obráncĤm trochu nedaĜilo, tak
RĤžiþku a Jana Veselého,“ pro- jsme provedli zmČny. A podal sozradil Vykoukal.
lidní výkon, takže bude pokraþoPrvnČ jmenovaný je dvaadvaceti- vat i dál,“ nastínil Vykoukal s tím,
letý obránce, jenž hrál na mistrov- že naopak Juraje Šimbocha si kdyství svČta do 18 let a má za sebou koliv mĤže povolat TĜinec. Tak to
již témČĜ dvČ desítky extraligo- udČlal již nedávno proti Mladé
vých a stovku prvoligových startĤ, Boleslavi, kdy kryla jedniþka Jeso rok a pĤl mladší útoþník prošel tĜábĤ záda Peteru Hamerlíkovi.
pardubickou mládeží a pravidelnČ V uplynulém týdnu se za tĜi utkání
nastupuje za Slavii. Oba nechybČli nepodaĜilo ProstČjovu ani jednou
ani ve vþerejším derby proti Spar- bodovat, nároþný program zatČ.
konþí dnes a ve stĜedu posledními
Až do konce sezony je naopak dvČma duely základní þásti. Poté
mimo hru Václav Meidl, jenž nastane týdenní pauza. „Musíme
si poranil druhé koleno než to, to vydržet a uhrát ‚na krev‘. Pak
s nímž laboroval na poþátku se- dostanou kluci krátké volno na
zony. KvĤli nemoci absentoval i odpoþinek a budeme se opČt pĜiRobin Malý, také proto se zpČt pravovat,“ nastínil program na
druhou polovinu tohoto týdne.
do sestavy vrátil Jan Kolibár.

Nejlepší obránce Jestřábů dostává šanci v extraligové Slávii
pro Večerník
k
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PROSTĚJOV Nebýt disciplinárního trestu na tři utkání, nechyběl by David Roupec ani v jednom soutěžním utkání Jestřábů.
I přes tuto neplánovanou pauzu
ovšem stále zůstává dvaadvacetiletý zadák nejproduktivnějším členem kádru, když hned
třikrát v sezoně dokázal posbírat tři body a bodoval přibližně
v polovině střetnutí, do nichž
zasáhl. Platilo to i pro souboj
s Ústím nad Labem, kdy někdejší český reprezentant do
šestnácti, devatenácti i dvaceti let alespoň mírnil vysokou
porážku na 1:5. Pro kmenového hráče Třince, jenž hrál první ligu také v Hradci Králové
a Havířově, to byla jubilejní
desátá branka. V sobotu navíc vešlo ve známost, že v závěru sezóny bude nejen hájit
barvy Prostějova, ale obleče
i dres HC Slavia Praha!
Proti Ústí to vypadalo na jeden z nejsmolnějších zápasů
sezony. Souhlasíte?
„Bylo to velice zvláštní utkání... Zpočátku se mi zdálo, že to bylo vyrovnané, oni ale dali tři góly, dá se říci jen
z pološancí. Pak už si to zkušeně hlídali, musíme jim pogratulovat. Těch
smolných zápasů ale bylo víc. Ani dnes
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jsme si vážně nezasloužili prohrát a výsledek neodpovídá tomu, co se dělo
na ledě... Když už prohrát, tak menším rozdílem. Chtěli jsme ale vyhrát,
protože víme, že Havlíčkův Brod se
dotahuje. Stále spolu nějak válčíme na
dálku a chtěli jsme jim utéct, Ústí ale
hrálo dobře a využilo šance, my ne.“
Dolehla na mužstvo rychlá
ztráta?
„Pořád jsme doufali. Už se nám párkrát stalo, že jsme prohrávali nula tři,
ale udělali jsme z toho ještě vyrovnaný
zápas. Třeba s Budějovicemi jsme to
srovnali, pak jsme ale prohráli. V kabině jsme si řekli, že do toho půjdeme.
Bohužel jim ale skvěle zachytal gólman, pak jsme dali i nějaké tyčky.“
Vyzkoušeli jste si také řadu
přesilovek. Co při nich scházelo?
„Několik jich tam bylo, už jsme jich
ale zažili i větší počet. Nedá se říci, že
bychom je zahrávali špatně, měli jsme
v nich i šance, ale bohužel malý důraz
do brány a agresivita tam chyběla.“
Zdálo se, že ten gól nedáte,
i kdyby se hrálo do půlnoci...
„Jsem smutný z toho, že jsme prohráli.
Já osobně jsem se ale snažil, cítil jsem
se na ledě výborně a jsem rád, že mi to
tam aspoň jednou spadlo. Po druhé
třetině jsme si řekli, že tu poslední zkusíme vyhrát a nachystat se tak na další
zápas. Nakonec to skončilo 1:1 a snad
se od toho můžeme odpíchnout...“
Nedávno jste si odpykával
stopku na tři zápasy. Jak jste
svůj trest prožíval?
„Bylo to velice nepříjemné. Setkal
jsem se s tím poprvé v kariéře, a když
jsem se ze záznamu díval na video, tak

TREFA DO ČERNÉHO

Meidl mimo hru do konce sezony, Prostějov čekají dva duely

David Roupec po Ústí: „Nezasloužili jsme si prohrát“ „Šanci v Pro
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Měl jsem seriózní
nabídky. I z Třince mi
volali. Nebudeme předbíhat,
co přinese příští sezona.

to bylo velice přísné. Trest jsem ale
respektoval. Trénoval jsem a trpěl při
sledování zápasů na tribuně. Kluci ale
parádně zabrali s Havlíčkovým Brodem a Kladnem, získali velice cenné
body. Trénoval jsem dvakrát tolik,
abych to pak klukům na ledě vrátil.“
Spekulovalo se o vašem možném přesunu do jiného klubu, bylo na tom něco pravdy?
„Je tomu tak. Měl jsem seriózní nabídky, ale Prostějov je v takové situaci,
že by mě neuvolnil. Já se ani nedivím
a chci tu zachránit první ligu. I z Třin-

ce mi v hednu chvíli volali, tam ale
mají strašně našlapaný kádr a se mnou
nějak nepočítají. Letos se mi ale daří,
takže mám zajímavé zprávy a nebudeme předbíhat, co přinese příští sezona... (úsměv)“
Může vás i tento boj o záchranu posílit do další kariéry?
„Je to hrozně náročné po psychické
stránce, dost to se mnou ale probírá
Jirka Vykoukal. Musím chtít být v každém utkání lepší, ať se hraje extraliga,
nebo o záchranu. Hraju nejen za Prostějov, ale i za sebe, takže si nemohu dovolit hrát žádný zápas špatně. Obránců je vždy málo, bohužel mě limituje,
že jsem majetkem Třince. Navíc jsou
tu tabulkové hodnoty, což mě docela
brzdí. Tady v Prostějově jsem ale hrozně rád, parta kluků je zde výborná. Bohužel ale výsledky jsou zatím takové,

že se bojuje o záchranu. Nepoložíme
se ale. Budu makat a pro mančaft udělám všechno.“
Předpokládáte, že rozhodne
až poslední duel celé sezony?
„Pevně doufám, že se zachráníme už
pár zápasů před koncem a budeme
mít v play out klid. Proto se snažíme ve
všech zápasech bodovat. S příchodem
pana trenéra Čecha se situace zlepšila,
vyhrály se některé zápasy. Snad sezónu dohrajeme v poklidu.“
Nakonec to vyšlo a posílil jste
Slavii, za níž jste již odehrál
i derby proti Spartě.
„Věděl jsem, že se něco chystá, těším se
moc. Že je to zrovna Slavia, to je osud, dosud jsem byl spíše na straně Sparty. Hlavní je pro mě ale záchrana Prostějova, toto
je něco navíc. Vyšlo to zrovna na největší
zápas, šel jsem do toho s čistou hlavou.“

PROSTĚJOV Do paměti prostějovských fanoušků se Patrik
Poulíček zapsal zejména kuriózní brankou ještě v pardubickém
dresu při předsezónním přípravném utkání, posléze coby
Jestřáb už příliš vidět nebyl. Ve
čtrnácti prvoligových utkáních
si nepřipsal ani bod a do statistik
zaznamenal jen šest trestných
minut a hodnotu -10 při bilanci
vstřelených a obdržených branek. Následoval tak návrat do
Pardubic a krátká štace v druholigovém Trutnově, kde v pěti duelech třikrát skóroval a dvakrát
nahrával. Krátce před koncem
přestupního období tak po něm
sáhlo Ústí nad Labem a právě
v duelu proti Prostějovu se dočkal vůbec premiérového bodu
v první lize dospělých.

V první lize se sice Jestřábům příliš nedaří a jako celek stále ještě vedou tuhou bitvu o záchranu, někteří členové
prostějovského kádru se přesto uvedli
v tak dobrém světle, že se těsně před
uzávěrkou přestupního období dostali na soupisku extraligistů. Obránce
David Roupec již má za sebou premiéru v pražské Slavii, a to hned při derby
se Spartou, střídavé starty v posledním
celku nejvyšší soutěže má vyřízeny
i Lukáš Luňák. A Pardubice si stejnou
formou vyhlédly Matouše Venkrbce.

pro Večerník
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„Platí, že za nás odehrají všechny zápasy a za ně mohou hrát po skončení
prostějovské sezony. Osobně jsem tato jednání nevedl, ale David je naším
nejlepším obráncem, Lukáš již něco v extralize odehrál, byť tento ročník neprobíhá podle jeho ani našich představ. O Matouše byl zájem po celou sezonu, ale potýkali jsme se s řadou zranění, kdy nám vypadlo až sedm útočníků,“ ozřejmil pravý stav věci sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Největší interes byl o dvaadvacetiletého kmenového beka Třince, jenž právě v dresu Ocelářů odehrál již loni prvních patnáct extraligových utkání.
„Děkuji doktoru Luňákovi, že mi to dovolil. Věděl jsem, že se něco chystá,
těším se moc. Že je to zrovna Slavia, to je osud, dosud jsem byl spíše na straně Sparty. (úsměv) Hlavní je pro mě ale záchrana Prostějova, toto je něco
navíc. A baráž bych hrát nemohl, takže se tím nemusím stresovat,“ pousmál
se stále ještě nejproduktivnější Jestřáb.
Nebojí se ani toho, že nově absolvuje šest zápasů v deseti dnech, mimo
jiné předevčírem za Prostějov, včera za Slavii, dnes opět za Prostějov. „Rozhodnutí bylo čistě na mně a řekl jsem, že to chci podstoupit. Zvládnu to.

Vyšlo to zrovna na největší zápas, tedy
duel proti Spartě, ale šel jsem do toho
s čistou hlavou. Letos jsem totiž zažil
psychicky nejnáročnější sezonu,“ přiznal Roupec.
To Lukáš Luňák příliš nepočítá s tím, že
by si v tomto ročníku extraligu zahrál.
„Nedělám z toho žádnou vědu. ExtraliFoto: koláž Večerníku
gové kluby pravidelně před 31. lednem
dopisují na soupisku co nejvíce hráčů, kdyby je postihla marodka. Soustředím se na Prostějov, to je moje priorita,“ prohlásil o tři roky starší útočník.
Po pěti sezonách v mládeži a „áčku“ Sparty tak nově může vypomáhat hlavnímu rivalovi, jenž má letos vážné starosti. „Zaskočilo mě, že jsem právě na
soupisce Slavie a bylo by to specifické. Nebyl by ale prvním ani posledním
hráčem, kterému by se to stalo. Hlavně se ale musím připravit na zápasy
v Prostějově, abychom skončili před Havlíčkovým Brodem,“ dodal odhodlaně.
Ohlas Matouše Venkrbce se Večerníku do uzávěrky vydání získat nepodařilo.
Více z hokeje nejen k těmto novinkám najdete na stranách 34 a 35
dnešního vydání.

ODEJDE JIŘÍ KOSINA PROSTĚJOV - MĚSTO
Z PROSTĚJOVA? ÚSPĚŠNÉHO SPORTU
PROSTĚJOV Už mnohokrát za
několik posledních let změnil Jiří
Kosina své házenkářské působiště,
většinou pendluje mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané. Teď to vypadá,
že úderná spojka možná opět převleče dres a opustí mužstvo TJ Sokol II.
Důvod? Konflikt s trenérem Aloisem
Juríkem během posledního duelu sobotního domácího turnaje. Kouč na konci
úvodní půle nevydařeného střetnutí
s Lesanou Zubří Kosinovi důrazně vytýkal přístup, jeho svěřenec odporoval a po
krátké hádce byl nekompromisně vykázán z lavičky.
„Jirka je problémový hráč, což dobře
vím. Nějak párat se s ním ale rozhodně
nebudu. Když si pustil hubu na špacír,
tak jsem ho prostě poslal do šatny. Má
vlastní hlavu, ať si to v ní sám přebere,“

okomentoval roztržku lodivod Jurík.
Ze zápasu odvelený plejer dorazil jen
o chvíli později za kamarády na tribunu,
kde se vůbec netajil svým záměrem klub
opustit. „Dokud tady bude současný trenér, tak v Prostějově nemůžu zůstat,“ řekl
Kosina doslova, byť tenhle dost nahlas
vyřčený výrok nebyl určen médiím. Jenže v řídce zaplněných ochozech zkrátka
nešel přeslechnout. „Jestli bude chtít
Jirka odejít, tak ať klidně jde. Házenkáře
s takovým přístupem v týmu rozhodně
nepotřebuju,“ pravil Alois Jurík natvrdo.
Je otázkou, zda po vychladnutí horkých
hlav (jeho i Kosinovy) konflikt přetrvá,
nebo naopak vyšumí a dojde ke zklidnění situace. Nejbližší dny ukážou...
Reportáž z 56. ročníku Jeřábkova memoriálu najdete na straně 39 dnešní(son)
ho vydání.

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
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a
stranu 26
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Zaþátek sezony jste strávil
právČ tady v ProstČjovČ. Prožíval jste utkání výraznČji?
„Ano. Byl to pro mČ specifický zápas, protože jsem tu odehrál asi dva
mČsíce. Byl jsem více namotivovaný
než na jiné zápasy, chtČl jsem ale odvést maximum, co šlo. NČjaké osobní
ambice jdou ale stranou, potĜebujeme
bodovat v každém utkání. Zatím nám
to jde a vyhráli jsme, takže jsem spokojen.“
Jak na JestĜáby vzpomínáte?

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Ano, okřídlené motto z různých
sportovišť našeho města je potřeba
pro právě uplynulý týden doplnit
o významné adjektivum. Málokdy
se totiž sejdou tři významné události mající i mezinárodní přesah,
v nichž naše město zanechalo viditelnou stopu.
Asi největším úspěchem nutno
považovat premiérový postup našich volejbalistek do play off Ligy
mistryň, čímž dosáhly nejlepšího
výsledku v historii tohoto oddílu.

PROSTĚJOV NEBYL HOKEJOVÝ,
ALE VOLEJBALOVÝ
Lidé odjinud si Prostějov vybavují jako tenisové
město, při loňské cestě z druhé do první ligy byl
Prostějov nazýván hokejovým městem, uprostřed
minulého týdne ale nad oběma těmito sporty vítězil
volejbal. A to nejen tím, že celý zápas běžel v přímém
přenosu na České televizi a psalo se o něm na celostátních portálech, což je ostatně zvykem při utkáních
Ligy mistryň, ale znát to bylo i na návštěvě v hledišti.
Pro všechny sportovní fanoušky je nepříjemnou
situací, když si musí vybírat mezi dvěma či více akcemi, které se konají ve stejnou dobu. Přesně to se
stalo právě ve středu, kdy hráli hokejoví Jestřábi
s Ústím, zatímco „Agelky“ přivítaly Dynamo Kazaň.
A pohled na tribuny vyzněl jednoznačně. Zatímco
v místním „ledovém paláci“ si užívalo dostatečného
prostoru lehce přes tisíc návštěvníků, v budově
Sportcentra DDM se tísnilo téměř o pětistovku
lidí více. A nejen při pohledu na hráčky, ale i podle
dosaženého výsledku udělali lépe ti, co dali přednost
hře pod vysokou sítí.

Ú
Úspěch
o to výraznější, oč silnější byly soupeřky. Perličkou pak je
postup přes nejbohatší volejbalový
klub světa, ázerbájdžánskou Rabitu Baku, což dokazuje, že peníze
jsou sice ve sportu důležité, ale nemusí být zárukou úspěchu. Konečně stejně jako v životě.
V posledních dvou týdnech byly zraky nejen tenisových fanoušků upřeny na australské Melbourne, kde
se konal první Grand Slam sezóny.
Prostějovští tenisté výrazně zasáhli do závěrečných bojů. Berdychův
suverénní postup do semifinále
a zejména čtvrtfinálové zničení bývalé světové jedničky Nadala dokazuje,
že ani dlouhá šňůra proher v řadě nesmí vést člověka k pověstnému házení
flinty do žita. Přestože Berdych do
finále nepostoupil, právě tento vzkaz
je z jeho letošní cesty turnajem Australian Open ten nejdůležitější.

BERLÍNSKÁ DRÁHA
HUDEBNĚ ZVÁŽNĚLA
Zimní cyklistická přestávka je už za námi a platí to
i pro jezdce z Prostějova. Vybraní vyslanci si mohli
užít slavných závodů na berlínském velodromu
a i při pohledu na startovní i výsledkovou listinu to
musel být skutečný koncert a nejen sportovní, ale
i umělecký dojem.
I ten, kdo vážné hudbě neholduje, zaznamenal někdy
jména jako Mozart, Bach či van Beethoven. První dva
jmenovaní se v německé metropoli neobjevili, ale
závodníci si museli dávat bacha na van Beethovena.
Nositeli tohoto slavného jména nezněla při slavné
šestidenní Osudová, ale spíše Eroica.
Na rozdíl od slavného skladatele není Matthias van
Beethoven Němec, ale Belgičan. A také o dvě a čtvrt
století mladší. Již ve svých devatenácti letech prohání
jezdce do třiadvaceti let a na nedávných závodech
dvojic skončil druhý. Talentem tak může mít blízko
k prvnímu slavnému jménu. Diváci i jeho soupeři se
tak mohou těšit na symfonická představení a možná
přijde i opera.

Ale o finálovou účast prostějovský
tenis u protinožců stejně nepřišel.
Stalo se tak zásluhou Lucie Šafářové, která po nevydařených dvouhrách napravila reputaci českých
tenistek aspoň ve čtyřhře. Soutěž
deblů totiž ovládla a získala tak
první grandslamovou trofej v životě. Triumf je o to pikantnější, že se
zrodil při zbrusu premiérovém spojení s Američankou Mattekovou-Sandsovou.
Do výčtu úspěchů prostějovského
sportu musíme zařadit i statečné
vystoupení fotbalistů na Strahově,
kde se po dlouhých desetiletích potkali se slavnou Spartou. Výjimečnost tohoto okamžiku možná ocení
až budoucnost. Přes absenci hlavních opor týmu prokázal prostějovský fotbal bojovné srdce a plejádu
nastupujících nadějí. Když se mě
jeden z domácích fandů s lehce ironickým podtónem zeptal, kolik je
vůbec v týmu Prostějovanů, mohl
jsem opáčit, že výčet přespolních
bude určitě mnohem rychlejší. A na
tomto faktu musíme stavět.

MODERNIZACI POTŘEBUJE
HLAVNĚ PROFIFOTBAL
Činovníci v amatérských soutěžích si budou muset
v brzké době zvyknout na velké změny. Skončit
má velké papírování a nastoupit éra elektronizace.
S touto myšlenkou nelze než souhlasit, doba jde
kupředu a při správném vyladění by to mělo přinést
spoustu pozitiv.
Osobně si ale myslím, že v těch nejnižších
soutěžích, kde se hraje vyloženě pro radost a hlavně
kvůli tomu, aby se na obci něco dělo, je to zbytečná
komplikace a stačilo by, kdyby se ke všemu připojili
až po nějakém čase, až se to osvědčí ve vyšších
patrech. Několik zbývajících nadšenců v každém z
klubů si musí neustále zvykat na nové a nové věci,
spoustu administrativy a předpisů, jsou to ale jen
amatérské soutěže.
Pro fotbal jako takový by bylo nejprospěšnější, kdyby se stejné úsilí věnovalo modernizaci nahoře, tedy
na úrovni, kde tato hra produkuje nepředstavitelné
částky. Tam se stále federace brání zavádění technologií, které by zvýšily spravedlivé rozhodování.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Čekal to asi jen nejzarytější optimista, či spíše fantasta, ale stalo se
to realitou. „Agelky“ skolily také
třetího giganta své skupiny a dostaly se mezi třináctku celků, která
prošla do vyřazovací fáze evropské
klubové soutěže. BRAVO!
DEBAKL
Jednoznačně chování prostějovských házenkářů, kteří znehostili tradiční Jeřábkův memoriál, když před
posledním utkáním bezduše odešli
na pivo... Není divu, že tímto přístupem svého kouče pořádně nasr...
ČÍSLO VEČERNÍKU

3

Hned trojice prostějovských
Jestřábů si může spravit chuť po
nevydařené sezóně v Prostějově.
Po splnění zdejších povinností si
totiž jejich služby pojistily extraligové kluby. Zatímco Roupec již
za Slávii hrál, Luňák a Venkrbec si
ještě musí počkat.
VÝROK VEČERNÍKU

„TAK TEĎ UŽ
MŮŽU SKONČIT
S KARIÉROU!“
Brankář prostějovských fotbalistů
Zdeněk Kofroň považuje odchytané
utkání proti Spartě za vrchol

KOMETA VEČERNÍKU

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
Brzy osmadvacetiletá
prostějovská tenistka
si vynahradila brzké
vyřazení ve dvouhře a
při premiéře s Američankou Mattekovou-Sandsovou došla až
k deblovému grandslamovému
titulu
na Australian Open.
Bezesporu hvězdná
jízda.
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EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ A FOTO
NA TÉTO STRANĚ
PŘÍMO Z DĚJIŠTĚ
PRO VEČERNÍK

Tomáš
KALÁB

PRAHA Vedení klubu 1.SK
Prostějov vyjednalo s pražskou Spartou dvojzápas,
kterého se mimo „áčka“
zúčastnil i nejlepší mládežnický tým U15. Program
doplnily přípravné zápasy
s dalšími pražskými kluby
z nižších soutěží a tréninkový minikemp.
Celkem třídenního zápasového turné se zúčastnil
také Večerník a na následujících dvou stranách vám
přináší exkluzivní reportáže ze hřiště i zákulisí.

Oslabený 1.SK Prostějov předvedl na Strahově velmi sympatický výkon

AKTIVNÍ HRU „ESKÁČKA“ OCENIL I TRENÉR SPARTY LAVIČKA
AC Sparta
1.SK PV

3:0

PRAHA Ve středu odpoledne nebylo úplně jisté, jestli se výjimečná
konfrontace prostějovské fotbalové
školy se Spartou vůbec uskuteční.
„Rozpadla se nám osa týmu. K již zraněnému Burešovi přibyl Sus s Kroupou, kteří dostali chřipku. Vzhledem
k nasmlouvané logistice a účasti týmu
´patnáctek´ jsme ale nic neměnili,“
ubezpečil ještě ve středu večer zklamaný trenér František Jura.
Soupiska 1.SK Prostějov tedy představovala spíše prostějovské fotbalové naděje,
ze zkušenějších hráčů nastoupili do základu jen brankář Kofroň, stoper Zatloukal, pravý bek Hirsch, který se ujal role
kapitána, a záložník Zelenka.
Domácí začali pěkně svižně a už po
pěti minutách Konaté hlavičkoval těsně
mimo tři tyče. Co se nepovedlo jemu, zařídil o tři minuty později další hráč tmavé pleti. Picault se po rohu a náledných
odrazech nejlépe zorientoval a poslal
míč za Kofroňova záda - 1:0. Po pravé
straně dělal průvan už na tak větrném
Strahově Konaté, ale obrana hostí s námahou stačila jeho průniky elimimovat. Bývalému klubu se v dobrém světle
předvedl Zelenka, který prokázal stále

skvělou individuální techniku, jeho příhrávku ale Machálek nezužitkoval. Ještě
neuběhla ani první dvacetiminutovka,
a bylo to 2:0, když se centr zprava dostal
opět se štěstím k Picaultovi, před kterým
zívala odkrytá branka. Do poločasu se už
nic podstatného nestalo, protože prostějovská obrana dokázala pokrýt ofenzivní výpady Sparty, jeden nebezpečný
pokus Konatého zlikvidoval Kofroň
a ostatní střely domácích ani netrefily zařízení. „Eskáčko“ se snažilo hrát aktivně
dopředu, k ohrožení mladíka Vorla ve
sparťanské brance se ale nedostalo. Pozoruhodností první půle tak zůstává
bilance rohů, v nichž dominoval Prostějov poměrem 4:3.
Krátce po změně stran mohl Picault dosáhnout hattricku, to by ovšem nesměl
mířit ve vyložené šanci vysoko nad! Pak
se během šesti minut dvakrát zachvěla
branková konstrukce, Breznaníkovu
bombu skvělým zákrokem vyškrábl
Kofroň na břevno, Konatého pumelice
zaburácela o tyčku.
Nevýraznou hru Sparty oživil dvacet minut před koncem příchod Costy s Dočkalem. Ten nejprve doslova knockoutoval Krejčíře, který nedobrovolně zabránil
jistému gólu, o dvě minuty později ale
jeho střela z otočky po Schickově přiťuknutí znamenala třetí kousek za Kofroňovými zády - 3:0.
Prostějov přesto měl šanci na čestný
úspěch, to by ovšem zákrok na Šteigla
v šestnáctce musel sudí Váňa posou-

ÚSTY
TRENÉRŮ

Vítìzslav LAVIÈKA - AC Sparta Praha:

Okamžik soustředění před
výkopem.
dit jako penaltový. I přes nulu na kontě
vstřelených branek může ale být Prostějov se svou misí na Strahově určitě
spokojen.
„Byl to i pro mě zážitek, výsledek byl
perfektní, podali jsme slušný výkon.
Kluci se názorně podívali, jak se fotbal hraje na vyšší úrovni. Že musí jít
míč rychle od nohy, prostě všechny ty
věci, které dobře vědí, si tady ověřili.
Já jsem zase nasál atmosféru a potkal
se tady v zázemí se spoustou známých.
Kustod mi věnoval pár dresů, které
jsem rozdal u nás v kabině a udělal několika klukům radost. Prostě si tady
člověk stále připadá součástí sparťanské rodiny, to nikde jinde nezažijete,“
svěřil se se svými pocity sparťan tělem
a duší Lukáš Zelenka.

„Tento zápas byl pro nás zakončením čtvrtého týdne přípravy.
V zápasech proti Jihlavě a Prostějovu jsme rozložili herní zátěž
mezi všechny hráče, dnes dostali příležitost hlavně ti mladší,
především v ofenzivě. Chtěli jsme, aby ukázali své schopnosti
a případně přesvědčili o svém trvalejším zařazení v kádru. Některé své hráče mohu pochválit, někteří ale musí hodně přidat.
Soupeř hrál výborně. Hrál aktivně a na druhou stranu fér, byla
to opravdu vydařená příprava. Jsem rád, že jsme se mohli potkat, protože si myslím, že vzájemné vztahy mezi Spartou a Prostějovem jsou nastaveny správně. Za sebe i celou Spartu chci Prostějovu popřát, aby pokračoval
úspěšně v přípravě s minimem zdravotních komplikací. Ať se kluci, co jsou teď na
marodce, brzy uzdraví, a hlavně ať vám vyjde druhá polovina sezóny.“

František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Celkově hodnotím utkání pozitivně. Výsledek je přijatelný a
hlavně jsme na Spartě neudělali ostudu, což je zásadní. Sparta
samozřejmě měla ještě další šance, my jsme sice bránu přímo
neohrozili, ale náznaky kolem vápna tam byly, ať už to byl Koudelka nebo Fládr. Bohužel jsme se utopili v kličkách. V první
půli mě potěšila bilance rohových kopů 4:3, což taky dokazuje, že jsme nezaparkovali před vlastním vápnem, ale snažili se
hrát. Dostali jsme trochu nešťastné góly, na druhou stranu jsme
mohli dostat jiné. Ve druhém poločase do příchodu Costy a Dočkala byla hra
v podstatě vyrovnaná, Sparta měla samozřejmě určitou převahu, ale bez výrazných
šancí. Kluci se s tím opravdu poprali a všichni jsme si tento výjimečný zápas užili.
Snad nás Sparta pozve zase někdy příště.“

PRAŽSKÝ KEMP OČIMA REDAKTORA VEČERNÍKU ANEB ZA CO PLATIL KOUČ JURA POKUTU
PRAHA Byť se jednalo o třídenní pobyt, fotbalisté 1.SK Prostějov se v Praze rozhodně nenudili. Prakticky hned
z autobusu šli na rozcvičení před zápasem se Spartou, po němž v prostorách
sparťanského tréninkového centra povečeřeli. Až poté se ubytovali na vysokoškolských kolejích ČVUT a ráno druhý
den šlapali na trénink.
Zastavme se nejprve na chvíli u strahovského stadionu. Kdo kolem něj jel
v autě, potvrdí, že z venku vypadá velmi zašle a omšele. Není divu, pro takové kolosy v dnešní době není využití.
Jednou z možností, jak areál zachovat,
bylo zřízení tréninkového centra našeho špičkového klubu, který v zimě
přesouvá své centrum z Letné právě na
Strahov.
Po vjezdu někdejší majestátní branou
můžete zaparkovat vedle „žihadel“
hráčů zvučných jmen, jako jsou Lafata, Costa nebo Konaté. Před vámi na
bývalé ploše stadionu vyrostla moderní
patrová budova s veškerým potřebným
zázemím pro hráče i realizační tým,
v přízemí doplněná restaurací „Třetí

poločas“. Právě tam mělo mužstvo zajištěnou čtvrteční večeři a páteční oběd.
Prosklenou stěnou je od stolků výhled na
ohromnou plochu rozparcelovanou na
osm fotbalových hřišť s přírodní i umělou trávou, přičemž poslední osmé hřiště
hned vedle budovy je na zimu chráněno
nafukovací halou.
Hned přes silnici začíná známý areál
vysokoškolských kolejí, patřících ČVUT.
Správa školy se sice snaží postupně jednotlivé budovy opravovat, přesto většina
fasád působí tristním dojmem, jakoby se
zde zastavil čas. O nic lépe nevyhlíží ani
omšelé pokoje s nejnutnějším vybavením dvěma postelemi, vestavěnou skříní
a pracovním stolkem pod okny. Sociální
zařízení pochopitelně společné.
To stravování je pro studenty už na úrovni, menza a restaurace v jednom působí
vzdušně a moderně. Snídaně sportovcům v tréninku mnoho kalorií nedodala,
odměřené plátky uzeniny či sýra ranní
jedlíky nemohly uspokojit.
Půl desáté - nafukovací hala, o niž se
naši hráči dělí se sparťanskou drobotinou. Její pozdravy na chvilku zarazí, ale

pak si člověk uvědomí, jaká disciplína
v tomto klubu panuje už od útlého věku.
Po rozcvičení připravil asistent trenéra
Roman Popelka šest stanovišť, na nichž trojice procvičují různé fragmenty
herních činností. Závěr dopoledního
tréninku obstaral zápas žlutých proti
modrým, u nichž vynikal na postu stopera Lukáš Zelenka.

dobře, mezi nejzdatnější patřil třeba
jinak postavou nenápadný Martin Hirsch. Málokdo ovšem prošel úspěšně jednoduchým testem stavu břišního svalstva, kdy se měli tahem pomalu z lehu
posadit pouze tahem břišních svalů.
O tradičně dobrou zábavu se staral Tomáš Zatloukal, jehož průpovídky oživovaly jinak soustředěnou cvičební at-

NA VLASTNÍ KŮŽI
Po obědě ve sparťanské restauraci Třetí
poločas se šli někteří borci podívat, jak
válejí proti Spartě jejich mladší spoluhráči, poté se tým přesunul na krátký
odpočinek. Už ve tři hodiny si ale protahovali svaly v posilovně, která je situována v budově tribuny strahovského
stadionu hned vedle hlavního vjezdu.
Pod dohledem trenéra a trenérky se půldruhé hodiny činili na různých nářadích
a posilovali všechny možné svalové partie. U některých jedinců bylo patrné, že
jsou na tom se svalovou hmotou velmi

mosféru. Realizační tým mezitím využil
pohostinnosti fitness centra a vychutnával si u stolků dobrou kávu. Trenér Jura
samozřejmě několikrát prošel všechna
stanoviště a sledoval, jak na tom jeho
svěřenci s fyzičkou opravdu jsou.
Po návratu na pokoje zůstávala přesně
hodina do večeře, kterou měl tým připravenu v menze. Někteří z čtenářů si možná vybaví svá studentská léta v předlistopadovém období, kde menzovní strava
rozhodně nepatřila ke kulinářským zážitkům. Pověstná byla především tzv.

„TEĎ UŽ MŮŽU SKONČIT S KARIÉROU. Fotoreportáž

Oběd v pravé poledne v prostorách restaurace Třetí
poločas.
UHO - tedy univerzální hnědá omáčka.
Na talíři se sice s drůbežím přírodním
řízkem vyskytovala zase, ale její chuť se
za ta desetiletí podstatně zlepšila.
Realizačnímu týmu pravda trochu
zhořkla, když dostal od týmu pokutu
za nedodržení klubového oděvu. Trenér
Jura se nikterak nevymlouval a porušení pravidel uznal. Omluvou byl spěch
na setkání s bývalou prostějovskou le-

gendou Tomášem Hunalem, který si
i v rámci stěhování našel čas na večer
strávený se svými nedávnými trenéry.
Atmosféra byla vpravdě srdečná, hodně
se vzpomínalo a probíraly se i aktuality
z fotbalového prostředí.
Druhý den pražského pobytu pomalu
končil a před týmem byl ještě jeden přátelský zápas před odjezdem domů na
Hanou...

...
...

NIC LEPŠÍHO ASI NEPŘIJDE!“
Brankáři „eskáčka“
Zdeňku Kofroňovi se splnil dětský sen
Brankář přípravných zápasů - tak by se dal lapidárně vyjádřit úděl brankářské dvojky v této sezóně. Vzhledem k výborné Burešově formě se mezi tři tyče dostal na podzim jen
proti týmu z exotických emirátů, v úvodu zimní přípravy zase kvůli Burešově zranění. Teď ovšem nastoupil proti svému
partě Praha...
nejoblíbenějšímu klubu - Spartě
Tak jste si konečně zachytal protii
Spartě. Jak jste utkání prožíval?
„Splnil se mi dětský sen! Bylo to super, klu-ci hráli fantasticky, sáhli si na dno, šlo fakt
kt
o něco neskutečného. Škoda gólů, kteréé
jsme dostali. Myslím si, že minimálně dvaa
jjsme dostat nemuseli.“
První padl brzy a po všelijakých
h
odrazech...
„No právě, po tom rohu míč poskakoval
al
v malém vápně a nikdo jej nedokázal od-kopnout, to samé platilo i o tom třetím. Při
ři
rezolutním odkopu se k němu Dočkal nemusel vůbec dostat. Škoda jen, že my jsme
si nevypracovali
žádnou gólovou šanci.“
y
Počasí sice vypadalo napohled
solidně, ale přece jen sluníčko doprovázel ostrý vítr. Jak se vám chytalo?
„A kupodivu oba poločasy foukal proti
nám. Sparta si vybrala stranu, takže v prvním poločase foukal naproti, pak jsme
si vyměnili strany a otočil se i vítr. Asi se
projevila znalost domácího prostředí...“
(
(úsměv)
Zato vy jste si dobře postavil
tyče...
„To ano, ale můžu potvrdit, že střely to byly
parádní. Na takovou razanci nejsem z třetí
ligy zvyklý. V prvním případě jsem si na balón sáhl a vytlačil jej na břevno, takže jsem
to jasně pocítil. Přesností ale soupeř zrovna
neoplýval.“(úsměv)

Zdeněk Kofroň
Jak hodnotíte výsledek 0:3?
„Když vezmeme v úvahu, že jeden
poločas jsme prohráli 0:2 a druhý 0:1 gólem
necelých deset minut před koncem, nedopadli jsme špatně. Popravdě před utkáním
bychom takové skóre asi brali, ale teď mám
pocit,
p , že výsledek mohl být i lepší.“
Překvapili vás něčím sparťanští
mladíci?
Spartu sleduji delší dobu, takže se nedá říci,
že vyloženě něčím překvapili. Možná v některých pasážích nehráli na sto procent, na
druhou stranu bylo vidět, jak je třeba Costa
úžasně rychlý, to si uvědomíte až v reálu.“
Jak budete hodnotit zpětně tento
zápas ze svého pohledu?
„Teď už můžu skončit s kariérou, nic lepšího asi nepřijde. Určitě budu tento zápas
proti Spartě řadit k nejlepším okamžikům.“

Asi nejmladší kapitán Michal Sečkář zdraví Brankář Kofroň se rozcvičuje na sparťanské Trenérka pomáhá Koudelkovi správně provásoupeře z Meteoru.
střelce, sleduje ho náhradník Konečný.
dět cviky, v pozadí Sečkář.

MARTIN HIRSCH: „BÝT KAPITÁNEM PROTI SPARTĚ
JE NĚCO NEOPAKOVATELNÉHO. SUPROVÝ POCIT!“

Při absenci stabilního muže s kapitánskou páskou Tomáše
Bureše byla jednou z otázek, kdo převezme tuto čestnou roli
v prestižním zápase se Spartou. Volba trenéra Františka Jury
byla jednoznačná. „Martin je lídr týmu, jeden z domácích prostějovských hráčů, který odvádí standardní výkony, takže si
to zasloužil. V případě našeho mladého kolektivu jde navíc o
jednoho z těch zkušenějších hráčů. Díky svým výkonům a poctivé práci to byla jasná volba,“ vysvětlil po zápase trenér 1.SK
Prostějov. Večerník samozřejmě kapitána bezprostředně po
zápase vyzpovídal.
Jak se vám hrálo proti Spartě s kapitánskou páskou na rukávu?
„Trenér mě určil, nebylo možné klást
odpor... (úsměv) Samozřejmě to byla pro
mě čest a rád jsem se této role zhostil.“
Překvapila vás trenérova volba?
„Trochu ano, ale pak jsem si říkal,
že být kapitánem proti Spartě je něco
neopakovatelného a můžu potvrdit, že
je to suprový pocit. Byla to pro mě ještě o něco větší motivace, než třeba pro
ostatní.“

Jak jste se vyrovnával s průniky
Konatého a dalších?
„Mně jako rychlostnímu typu se špatně
říká, že rychlost byla ještě o třídu někde
jinde. Když se rozběhnou Costa nebo
Konaté, tak je prostě nejde chytit. Potíže
jsme s nimi měli všichni, občas jsme viděli jen jejich záda. Proto také tito hráči
hrajíj za Spartu.“
Týmový výkon vypadal z vaší strany organizovaně a svědomitě...
„Na to, že my hrajeme třetí ligu a oni

první, si myslím, že markantní rozdíl k
vidění nebyl. Otázka je, na kolik procent
oni hráli, jak k utkání vnitřně přistoupili.
Do historie se ale bude zapisovat výsledek, který je pro nás řekl bych přijatelný.
Můžeme mít hlavy vzhůru a je to pro nás
určitě povzbuzení do další práce během
zimní přípravy.“
Zvláště ty první góly v naší síti byly
docela smolné. Jak byste je popsal?
„Byla to opravdu škoda. Po rohovém
kopu se balón různě odrážel, mě trefil
myslím do hrudi, najednou se tam objevil Picault a bylo to v bráně. Góly byly
z našeho pohledu laciné. Sparta ale mohla samozřejmě vstřelit jiné, její vítězství
bylo
y zasloužené.“
Dát gól Spartě by dobrý pocit
ještě zvýraznilo, jak moc mrzí
nula na našem kontě?
„Náznaky jsme tam měli, škoda, že jsme
soupeřovu branku neohrozili víc. Mělo
to být rychlejší, méně doteků s míčem
a raději zakončovat. My jsme se snažili
dostat do vápna, ale tam jsme opravdu
neměli proti sparťanské obraně šanci.“

Martin Hirsch

„Kapitán na Spartě
byla jasná volba,“
uvedl trenér Jura

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

PĚT ODDÍLŮ: VEN Z FAČRu
SMRŽICE Sokol Drahany, FC
Hrubčice, TJ Sokol Malé Hradisko,
Vitčice a Fotbal Prostějov. Těchto
pět oddílů nepřihlásilo v posledních několika sezonách ani jeden
výběr do některé ze soutěží spadajících pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR) a v nejbližší
době je čeká vyloučení z asociace.
Na sobotní nevolební valné hromadě Okresního fotbalového svazu
(OFS) Prostějov o tom rozhodli
přítomní delegáti.
„Rozhodne o tom výkonný výbor
FAČR, kterému jsme tímto podali
návrh. Předpokládám, že se tím bude
zabývat na svém nejbližším zasedání.
Jako spolek samozřejmě mohou tyto
oddíly pokračovat dál, museli jsme tak
ale učinit, aby nedostávali od svazu dotace na hráče, když nevyvíjejí činnost,“
vysvětlil tento razantní krok předseda
OFS Prostějov Milan Elfmark.
Mimo jiné to tak znamená, že hráči,
kteří doposud patřili výše jmenovaným klubům, se nově stanou volnými
a budou se muset nově zaregistrovat.
„Je potřeba v tom udělat pořádek. Čekali jsme dost dlouho, stále se ale nic
nedělo. Není problém je ale následně
přijmout zpět,“ doplnil.

Oslovené funkcionáře vyřazených oddílů tato skutečnost překvapila, shrnul
to předseda vitčické kopané Luděk
Ferenc. „Měli jsme určité problémy a
neměli jsme lidi, spravili jsme ale hřiště a vše kolem a uvažuje v budoucnu o
opětovném přihlášení, zatím ale nedokážeme přesně říci, kdy. Starší skončili
s fotbalem a mládeže tu není, to není
jen problém u nás. Rozhodnutí nás ale
překvapilo,“ sdělil.
Verdikt padl ve smržické restauraci
„Na hřišti“, kam dorazili zástupci třiatřiceti klubů z padesáti, tedy přibližně dvě třetiny. „Nevím, jak moc byli
omluveni, někteří ale tradičně nejezdí.
Mrzí mě to ale, valné hromady by se
měly účastnit všechny kluby. Nemohu jim to ale vyčítat, fotbal totiž trpí
nedostatkem dobrých funkcionářů,“
podotkl k tomu Milan Elfmark.
Předseda OFS Prostějov celkově
uplynulé dva roky zhodnotil pozitivně. Problémem je pouze nedostatek
rozhodčích, kvůli čemuž se nedaří
dostatečně obsadit všechny zápasy. A
nepodařilo se sestavit komisi pro ženský fotbal, svaz se tak alespoň snaží o
finanční a organizační podporu při
letním a zimním turnaji v Kostelci na
Hané.
(jim)
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NA METEORU PŘEHLÍDKA NEPROMĚNĚNÝCH ŠANCÍ
M PRH
1.SK PV

2:1

PRAHA Mezi sněhovými vločkami sehráli druhé pražské přátelské
utkání prostějovští fotbalisté proti
Meteoru, který po podzimní části
figuruje s deseti body na poslední příčce tabulky České fotbalové
ligy. Po náročném programu předchozích dnů nebyl vstup do zápasu
zrovna herně vydařený, přesto se
„eskáčko“ ujalo vedení. Soupeř ale
záhy srovnal a ve druhém poločase, kdy hosté jasně dominovali, potrestal Prostějov za nevyužití svých
brankových příležitostí.
Trenér František Jura dal v základní
sestavě příležitost těm, co obvykle
střídají v průběhu zápasu. Kapitánskou pásku si nasadil Sečkář, hrající na
levém kraji zálohy, na opačné straně
operoval Šteigl a na hrotu se objevil
Kopečný. Přestože Jura v kabině před
zápasem nabádal hráče, že by bylo
škoda pokazit dobrý dojem z utkání se
Spartou, úvodní pasáže se herně vůbec

nevydařily a míč měli na kopačkách
domácí.
První střelu nad branku zaznamenal až po deseti minutách Kopečný,
ani Meteor se ovšem do vyložených
příležitostí nedostal. Byl to naopak
Prostějov, který se poměrně nečekaně ujal vedení, když zpoza šestnáctky vystřelil Langer, k odraženému míči se dostal Šteigl a vstřelil
v Praze první, a pohříchu i poslední
gól - 0:1. Tento úspěch naše hráče
k vyšším obrátkám nevybičoval, a
tak po osmi minutách přišel trest Hrdina přesnou střelou k tyči vyrovnal - 1:1. Koncem první půlhodiny
hlavičkoval Junek úplně osamocený
v šestnáctce nad břevno. K obratu
zavelel jako správný kapitán Sečkář Zelenkovu nabídku sice přetavil jen
střelou vedle spojnice tyče a břevna,
od té doby se ale obraz hry měnil ve
prospěch týmu z Moravy.
Chvíli po změně stran pálil po centru
zprava z voleje Pančochář, který se dostal na hřiště spolu s Machálkem, Koudelkou a Petrželou. Za deset minut
poté hasila hostující obrana ojedinělý
brejk domácích, čtvrthodinky před
koncem přišla největší šance Prostějo-

va - Machálkův pokus vyrazil gólman a
Fládrova pumelice orazítkovala pouze
tyč. „Těchto šancí byla velka škoda,“
litoval po utkání brankář Kofroň. „Asi
to v této situaci chtělo spíš technickou
střelu placírkou, ale těžko radit z druhé
strany hřiště,“ zauvažoval Kofroň.
Když ani Sikorou vyvezený míč nepřetavil v gólový úspěch Koudelka,
radovali se šest minut před koncem
domácí. Střídající brankář Konečný

nedosáhl na centr zprava a Macek hlavičkou otočil skóre - 2:1. Nic na něm
nezměnila ani akce dvojice Machálek
- Koudelka, kterému k radosti domácího gólmana při zpracování odskočil
balón.
Výsledek 1:2 tedy neodrážel příliš dění
na hřišti, spíše svědčil o potížích s proměňováním vyložených šancí, přičemž
Kroupova absence byla v obou utkáních velmi patrná.
(tok)

ÚSTY
TRENÉRA

František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Přestože jde o přípravu, s výsledkem spokojeni být v žádném případě nemůžeme. Úvodní půlhodina se herně vůbec nevydařila, hráči byli bez pohybu, hráli
na příliš doteků, zkrátka projevovaly se takové ty klasické nešvary. Domácí chtěli
hrát, bojovali, snažili se, my jsme přistupovali k soupeři pozdě. V závěru první půle
se hra vyrovnala, částečně i díky polevení soupeře. Ve druhém poločase jsme byli
jednoznačně lepší, měli jsme čtyři, nebál bych se říci tutové šance, jednu tyčku,
ale gól jsme nedali. Z tolika šancí aspoň dva góly musíme dát. Celkově tedy z mé
strany nespokojenost, protože s tímto soupeřem jsme měli jasně vyhrát.“

STARŠÍ ŽÁCI 1.SK PROSTĚJOV DOBYLI PRAHU! URČICE ZDOLALY ROUSÍNOV
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Prostějova zaděláno. Po centru si totiž srazil domácí obránce míč do vlastní branky,
Marčík šel poté sám na brankáře, mířil ale
těsně vedle branky. V opačném případě
mohlo být rozhodnuto. Osm minut před
koncem Sparta podruhé srovnala skóre a
určila tak konečný výsledek zápasu.
V posledním zápase během sobotního
dopoledne byli starší žáci „předskokany“
následujícího souboje „A“ týmů. Meteor
představil kombinovaný tým, v němž hráli o rok mladší fotbalisté, z toho rezultoval
jednoznačný výsledek, byť podle trenéra
Langra byla naše hra hodně nesourodá se
zbytečným množstvím přihrávek. „Střelecky jsme se ale dokonale prosadili,“ pochválil Langr svěřence.
„Výsledkově hodnotím zájezd jako velmi
úspěšný, dvě vítězství a jedna remíza se
zrodily s kvalitními soupeři. Navíc jsme
své fotbalové umění konfrontovali se
Spartou, která hrála doma. Pro kluky to
byl nejen zážitek, ale také si ověřili, že
se leccos naučili, a pokud budou nadále
tvrdě pracovat, mohou ve fotbale něco
dokázat,“ uzavřel Langr.

Prostějovští žáci v české metropoli úspěšně reprezentovali a připsali si cenné výsledky proti všem soupeřům.
Foto: Tomáš Kaláb

Motorlet Praha – 1.SK Prostějov 2:3 (2:1)
Branky Prostějova: 28. Vyroubal, 35. Marčík, 66. Zatloukal

VYŠKOV, PROSTĚJOV – Spíše hokejovým výsledkem skončilo druhé
přípravné fotbalové střetnutí určických
fotbalistů. Na vyškovské umělé trávě
přivítal divizní účastník Rousínov hrající o soutěž níž a urodilo se hned jedenáct branek.
„Do utkání jsme nevstoupili dobře a už v
páté minutě jsme prohrávali 0:2. Bylo to
napůl z únavy po náročném týdnu, napůl
z nekoncentrovanosti, kdy se jeden hráč
dopustil dvou individuálních chyb. Nejprve špatně odkopl míč, poté špatně zahustil
prostor. Kluci se z toho ale oklepali a hráli
jsme pak to, co jsme chtěli,“ pustil se do
hodnocení trenér Určic Petr Gottwald.
V utkání protočil po přibližně třiceti minutách všechny tři gólmany a jejich spoluhráčům se navíc ještě do konce poločasu
podařilo srovnat. O to se postaral Tomáš
Los a po další hrubce vyrovnal na 3:3 těsně
před odchodem do kabin Petr Halouzka.
„Ve druhém poločase jsme ovládli střed,
kraje i koncovku. Problémy nám dělala
kluzká umělka a zahuštěná obrana Rousínova, který chodil do brejků. Na Sigmě to

F Rous
S Urč

7:4

bylo obráceně a teď jsme museli tvořit my,“
porovnával oba zápasy.
A nyní ho čeká trochu specifičtější duel. S
Určicemi totiž na prostějovské umělé trávě
narazí v sobotu odpoledne na Kralice, tedy
mužstvo, které až do zimy trénoval a které
nyní převzal jeho otec. „Těším se na hráče
i na to, co s nimi zatím stihl nacvičit nový
trenér,“ pousmál se Petr Gottwald.
A pro toto utkání už možná bude mít k
dispozici i konického kanonýra Romana
Kameného. Ten za podzim stihl v krajském
přeboru nastřílet hned sedm branek. „Na
počátku týdne se k nám přesunul, ale po
prvním tréninku onemocněl. Další změny
zatím nenastaly, ale něco máme rozjednáno na Sigmě, ve Vyškově, v Kroměříži,“
naznačil hlavní trenér „A“-týmu Sokola
Určice.
(jim)

AC Sparta Praha – 1.SK Prostějov 2:2 (0:1)
Branky Prostějova: 9. Jašíček, 41. vlastní gól
Meteor Praha – 1.SK Prostějov 1:8 (0:3)
Branky Prostějova: 3., 15. Jašíček, 25., 51., 53. Přikryl, 45. a
61. Cikrit, 55. Gerneš
V zápasech nastoupili: J. Výmola, Marek - Musil, Gerneš,
Jurníček, Ondroušek, (Makowski) - Vyroubal, Přikryl,
Parák, Zatlouka, Běhal - Marčík, Jašíček, Cikrit. Trenéři: Petr
15011910004

PRAHA O výrazný úspěch se v Praze
postarala druhá část prostějovské fotbalové výpravy, totiž starší žáci do patnácti
let (U15). Jejich účast zůstala trochu ve
stínu „A“ týmu, výsledkově se jim ale nečekaně dařilo. Plným právem se jedná o
nejúspěšnější mládežnický tým, aktuálně
pátý nejlepší na Moravě.
Po příjezdu ve čtvrtek ve čtyři hodiny sehrál tým první přátelské utkání
s Motorletem. Po dopoledni stráveném
v autobuse se kluci dostávali do zápasového tempa pomaleji. „Do zápasu jsme
nevstoupili dobře a do šestnácté minuty jsme prohrávali 0:2. Pak se ale kluci
rozehráli, setřásli počáteční nervozitu a
výsledek otočili, což vždy svědčí o dobré
psychické pohodě v týmu,“ pochvaloval
si trenér a klubový předseda v jedné osobě Petr Langr.
V pátek půl hodiny po poledni nastoupily
mladé prostějovské naděje proti soupeři
zvučného jména, vrstevníkům ze Sparty.
Kluci však začali bez jakéhokoli respektu
a soupeře na jeho hřišti v prvním poločase jednoznačně přehrávali. Z místy až
drtivého tlaku vytěžili ke své smůle pouze
hubené jednobrankové vedení, když se
krásně trefil Jašíček. Po změně stran Sparta přidala a záhy po pěkné akci vyrovnala.
Na hostech se začala projevovat ke konci
zápasu únava, pár hráčů přestalo běhat a
Sparta hru srovnala a postupně získala i
převahu. Přesto mohlo být na vítězství

Langr a Tomáš Gross

FRANTIŠEK JURA O PRAŽSKÉM DVOJBOJI, ÚSPĚŠÍCH A JEDNOM TELEFONÁTU
„Získali jsme spoustu zkušeností,“ pochvaluje si kouč. Tým teď odvelí do Ústí nad Orlicí

PROSTĚJOV Bezprostředně po návratu z Prahy si Večerník
pozval k diktafonu trenéra prostějovských fotbalistů Františka
Juru, aby zhodnotil vpravdě historický zájezd dvou týmů
„eskáčka“ do české metropole. Přestože výsledky „A“ týmu zůstaly s pomyslnou nulou na bodovém kontě, je potřeba vidět
obrovský přínos pro tuto generaci hráčů, která měla to štěstí
potkat špičkové fotbalisty. Bez nadsázky lze říci, že v posledním lednovém týdnu roku 2015 zanechal prostějovský fotbal
v Praze nesmazatelnou historickou stopu.
●● Vraťme se nejprve k utkání s Meteorem. Nepoznamenala vlažnější úvod
utkání zátěž, ať už fyzická či psychická,
posledních dnů?
„Pravdou je, že Sparta nás stála spoustu sil,
to je bez debat. Program pražského pobytu
jsme maximálně využili, v pátek jsme trénovali dvakrát, protože jsme tam nejeli na
výlet, ale pracovat. Únava tedy mohla hrát
určitou roli, ale to nás neomlouvá a zápas
jsme měli zvládnout. Šance jsme samozřejmě využít měli, vadí mně ale spíš příliš moc
doteků s míčem a přihrávek dozadu.“
●● Do prvního poločasu nastoupila,
dalo by se říci, záložní sestava, což se asi
také projevilo...
„Herní zátěž jsme se logicky snažili rozložit, takže od první minuty nastoupili hráči,

kteří většinou v základní sestavě nehrají. Ve
druhém poločase, když do utkání naskočili ti, co hrají víc, byla naše převaha zřejmá.
Přesto nasazení a přizpůsobení se soupeři,
který chtěl hrát, nám chybělo.“

“

Volal mi sám předseda svazu Miroslav
Pelta a gratuloval
k vydařené prezentaci
prostějovského fotbalu

●● Jak hodnotíte zájezd do Prahy jako
celek?
„Naše dvě pražská vystoupení musíme
vyhodnotit jednoznačně pozitivně. Ve stěžejním zápase se Spartou jsme prokázali, že

Ač slávista, udělal si Tomáš Hunal čas na svůj bývalý klub 1.SK Prostějov a
Františka Juru při jejich výjezdu na Spartu.
Foto: Tomáš Kaláb
i se špičkovým týmem dokážeme odehrát
důstojné utkání, maximálně se namotivovat a v případě optimální sestavy si troufnu
říci, že výsledek by byl ještě o něco příznivější. S Meteorem jsme měli ve druhém
poločase pasáže, kdy se nám hra dařila, byť
jsem očekával mnohem víc. Konfrontovali
jsme své schopnosti s celky první a sesterské třetí ligy, získali jsme spoustu zkušeností
a záleží na nás všech, jak s nimi naložíme.“
●● Prý jste měl den po zápase se Spar-

tou telefonát z nejvyšších fotbalových
míst...
„To je pravda! Hned v pátek dopoledne mi
volal předseda fotbalového svazu Miroslav
Pelta. Prý si zjišťoval k našemu zápasu reference a musely být pozitivní, protože mi
pogratuloval k solidnímu výkonu a vydařené prezentaci prostějovského fotbalu.“
●● Skvělý dojem v Praze zanechali také
starší žáci do 15 let, proč jste vybrali právě tento ročník?

„´Patnáctka´ si vedla výborně, zvládla
tři těžké zápasy během tří dnů, neprohrála a s vrstevníky Sparty uhrála zaslouženou remízu. Meteor, kde pravda
hráli i někteří mladší hráči, porazila rozdílem několika tříd. Díky možnostem,
které se před naším fotbalem v Praze
otevřely, jsme pro zájezd vybrali právě
tento tým, který v našem klubu mezi
mládeží patří k nejlepším. Pro kluky to
byla samozřejmě také jakási forma odměny za kvalitní výkony.“
●● Sotva jste se vrátili z jednoho zájezdu, už míříte na další soustředění. Jaký
bude mít v Ústí nad Orlicí program?
„Po roce se vracíme do osvědčeného
hotelového komplexu Tichá Orlice v
Ústí nad Orlicí, kam odjíždíme ve středu
ráno, abychom stihli dopolední trénink.
V podvečer nás prověří divizní Česká
Třebová, podobně jako loni domácí Ústí
či Letohrad. Ve čtvrtek a pátek máme naplánovaný třífázový trénink, dopolední a
odpolední trénink doplňuje večer posilovna. V sobotu dopoledne trénujeme a
odpoledne hrajeme další přípravní utkání
se Štěchovicemi, taktéž účastníkem ČFL,
s nimiž se budeme dělit o zázemí. Hned
po utkání odjíždíme zpět do Prostějova.“

HARMONOGRAM
SOUSTŘEDĚNÍ
„ESKÁČKA“
STØEDA
7:00

odjezd autobusu z Pros-

tějova
10:00
trénink
16:30
přípravné utkání FK
Česká Třebová – 1.SK Prostějov
ÈTVRTEK
trénink
trénink
posilovna
PÁTEK
10:00
trénink
15:00
trénink
20:00
posilovna
SOBOTA
10:00
trénink
14:30
přípravné utkání TJ Štěchovice - 1.SK Prostějov
16:45
odjezd do Prostějova:30
10:00
15:00
20:00

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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původní zpravodajství a foto

NA ŠPICI TO BUDE BOJ, KOHOUTŮ JE HNED NĚKOLIK

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Zimní fotbalová přestávka už stihla nakrojit svou druhou polovinu
a regionální mužstva se pomalu začínají probouzet ze zimního spánku
směremkplnépřípravěnazbytekročníku.Stejnětakpíšedalšídílyiseriál
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 právě FOTBALu EXTRA, který nabízí
rekapitulaci toho, co se v podzimní části probíhajícího ročníku 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.
V předcházejících dvou vydáních ke slovu přišla i osmička regionálních
zástupců v I.B třídě, tedy Plumlov, Otinoves, Kostelec na Hané, Pivín
a Vrchoslavice v„A“ skupině, Protivanov, Jesenec, Hvozd v„B“ skupině.
Nyní přichází podrobnější rozbor zástupců v soutěžích pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov, konkrétně dnes nejlepší
šestka II. třídy. Zbytek„okresu“ najdete v příštím čísle. A prostor vyjde
nejen na mužstva ze III. a IV. třídy, ale také na fotbalistky Kostelce na
Hané a Mostkovic.

TABULKA SPORTIKA II. TØÍDY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
Mužstvo
1. TJ Haná Nezamyslice
2. TJ Sokol Vrahovice
3. TJ Haná Prostějov
4. TJ Horní Štěpánov
5. TJ Sokol Určice „B“
6. FK Skalka 2011
7. TJ Sokol Brodek u Prostějova
8. TJ Sokol Čechovice „B“
9. TJ Sokol Zdětín
10. TJ Sokol Olšany
11. TJ Smržice

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

V
11
10
9
10
8
8
7
6
6
4
4

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

P
2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9

S
48:11
44:18
36:23
49:24
38:25
32:29
27:28
31:30
35:51
23:34
30:56

B
36
35
31
30
29
26
25
21
19
15
15

+/1
1
2
0
2
1
2
1
0
0
1

12. TJ Sokol Přemyslovice
13. FC Kralice na Hané „B“
14. TJ Sokol Držovice

13
15
13

3
2
1

1
2
1

9
11
11

23:38
14:33
19:49

10
9
5

0
1
1

TABULKA DOMA:

1. Nezamyslice
2. Horní Štěpánov
3. Určice „B“
4. Vrahovice
5. Haná Prostějov
6. Skalka
7. Brodek u PV
8. Čechovice „B“
9. Olšany
10. Zdětín
11. Smržice
12. Přemyslovice
13. Kralice „B“
14. Držovice

8
7
6
8
7
7
8
8
7
7
8
7
8
6

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

1
0
0
2
1
1
2
0
0
1
2
1
2
0

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

(11)
(10)
(8)
(9)
(9)
(4)
(-1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-10)
(-11)
(-16)
(-14)

Zatímco před rokem si za postupem suverénně kráčel Jesenec, rok před ním nemělo konkurenci „béčko“ 1.SK Prostějo
a předtím s velkým náskokem zvítězily
Protivanov, Vrchoslavice či Konice „B“,
tentokrát by situace mohla být odlišná.
Po podzimní části totiž může o první
pozici usilovat hned pětice mužstev.
A dramatické to bude i v bitvě o udržení, do níž mohou hodně prohovořit již
odložené jarní předehrávky.

TIP VEČERNÍKU
na poøadí v okresním
pøeboru po podzimní èásti
v sezónì 2014/2015
1. Haná Prostìjov
2. Olšany
3. Vrahovice
4. Nezamyslice
5. Skalka
6. Držovice
7. Brodek u Prostìjova
8. Èechovice „B“
9. Urèice „B“
10. Smržice
11. Horní Štìpánov
12. Zdìtín
13. Kralice na Hané „B“
14. Pøemyslovice

Že se budou mezi nejlepšími pohybovat Nezamyslice, Vrahovice i Haná
Prostějov, to se vcelku předpokládalo,
otázkou jen bylo, jaká pozice jim nakonec zůstane a kdo se mezi ně dokáže vklínit. Těmito zástupci jsou Horní
Štěpánov a Určice „B“.
V případě Horního Štěpánova až
o takové překvapení nejde, jeho sestava je totiž prošpikována hráči se zkušenostmi z vyšších krajských soutěží.
Ovšem tvořit na okresní úrovni tým
z cizích tváří sousedního regionu, to
není příliš obvyklé. Ambicemi tak
zcela jistě byla vyšší soutěž, jenže se
to u ještě nedávného účastníka III.
třídy trošku pokazilo. Nicméně první
místo je stále i pro něj ve hře. Pozitivním šokem je účast Určic „B“ mezi
nejlepšími. Tradičně spíše reprezentant středu tabulky zažil skvělý vstup
do soutěže a zejména pohádkovou
domácí jízdu. V případě zdolání
Přemyslovic na konci března pak navíc poskočí až na třetí místo jen čtyři
body za vedoucí Nezamyslice.
Právě tamější Haná zatím naplňuje
pravidlo předešlých let, že sestupující z krajských soutěží se povětšinou
okamžitě vrací zpět do I.B třídy. Dokázal to dvakrát Protivanov a jed-

nou Jesenec, Nezamyslice jdou zatím
v jeho stopách, byť měly v jednu chvíli
až pětibodovou ztrátu na Vrahovice,
na jejichž účast v krajských soutěžích už sedl prach. Neméně napínavý bude také souboj o lepší polovinu
tabulky. O šesté až o osmé místo si to
aktuálně rozdává Skalka s Brodkem
u Prostějova, pokud ale v dohrávce
uspějí Čechovice „B“ bude tato skupina tříčlenná. V případě posledních
dvou jmenovaných se do puntíku naplnily nekvalifikované odhady Večerníku, v případě Skalky jsme na rozdíl
od Horního Štěpánova či Určic „B“
byli také velice blízko.
Skalka se mohla po celou dobu spolehnout na „domácí“ prostředí a dokázala k tomu přidávat i hojné zisky
z venku, Brodek u Prostějova se rozjel
kolem poloviny soutěže a vyšel mu
i závěr, Čechovicím sice utekl střed
podzimu, ale mohly se spolehnout na
výborný start i kvalitní finiš.
Relativně v pohodě může být i devátý Zdětín, jemuž vyšla úvodní kola
a díky tomu je výše, než jsme usuzovali, zbývající pětici čekají velké záchranářské starosti. Tedy v případě,
že by sestupovalo více mužstev, což by
při současném postavení Vrchoslavic
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17
17
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Poøadí
støelcù:
16
6 – Petr Nakládal
klá (Čechovice „B“),
12 – Libor Klimeš (Horní Štěpánov),
11 – Roman Šimeček (Brodek u Prostějova), Patrik Zapletal (Určice „B“), 9 –
Tomáš Mariánek (Nezamyslice), Martin
Řehulka, Luděk Zdráhal (oba Zdětín),
Jan Studený (Vrahovice), 8 – Jaroslav Hošák (Olšany), Miroslav Musil, Kamil Oulehla (oba Nezamyslice), Libor Němec
(HorníŠtěpánov),DavidStrouhal(Haná
Prostějov), Lukáš Tyl (Přemyslovice),.

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
10 – Jiří Schmidt (Olšany), 8 – Luděk
Zdráhal (Zdětín), 7 – Michal Závodský (Vrahovice), 6 – Petr Hansl
(Olšany), Daniel Langer (Zdětín),
5 – Martin Kratochvíl (Vrahovice),
Jiří Navrátil (Zdětín), 4 – Martin
Glouzar (Skalka), Petr Fialka (Brodek u Prostějova), Jaroslav Hošák,
Martin Míška (oba Olšany), Tomáš
Jurník (Přemyslovice), Jiří Doležel, Martin Kučera, David Prucek
(všichni Vrahovice)

1. Vrahovice
2. Nezamyslice
3. Haná Prostějov
4. Horní Štěpánov
5. Určice „B“
6. Skalka
7. Čechovice „B“
8. Brodek u PV
9. Zdětín
10. Smržice
11. Držovice
12. Olšany
13. Přemyslovice
14. Kralice „B“

7
7
8
8
8
8
6
7
8
7
7
8
6
7

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

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

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

23:10
18:3
10:9
22:15
12:15
12:23
14:15
13:16
20:35
10:33
13:21
8:23
8:23
7:18

18
17
14
12
11
9
9
9
9
6
5
3
3
3

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
1 – Kamil Oulehla (Nezamyslice),
David Strouhal (Haná Prostějov), Vladimír Suchý (Horní Štěpánov), Semir
Kovačevič (Smržice), Lukáš Fiferna,
Martin Pella (oba Držovice), Petr Fialka,
Petr Soldán (oba Brodek u Prostějova),
Petr Hansl, Jiří Schmidt (oba Olšany),
Martin Kučera (Vrahovice).

Pøehled karet
jednotlivých týmù:
Brodek u Prostějova
Čechovice „B“
Držovice
Haná Prostějov
Horní Štěpánov
Kralice na Hané „B“
Nezamyslice
Olšany
Přemyslovice
Skalka
Smržice
Určice „B“
Vrahovice
Zdětín

28
27
18
21
13
14
21
35
15
22
19
15
34
32

2
0
2
1
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0

V očekávaném souboji dvou nejlepších týmů podzimu s bohatými krajskými zkušenostmi se na vrahovickém pažitu zrodila remíza, v rozstřelu
uspěly Nezamyslice (v pruhovaném).
a Hvozdu v I.B třídě skutečně nastalo. Před rokem až do posledního kola
o postup usilující Olšany u Prostějova
zůstaly hodně za očekáváním, místo
boje na špici nebo alespoň v první polovině zápasí se Smržicemi o desátou
pozici.
Díky dvěma domácím výhrám
v závěru se i přes dvě odložená utkání podařilo Přemyslovicím opustit

poslední místo, o jejich směřování
hodně napoví vzájemný souboj s Držovicemi. Těm se „podařilo“ získat
pouhých pět bodů, když se nemohly
spolehnout ani na obranu, ani na
útok. Ovšem stejně jako v případě
Přemyslovic dávají dvě dohrávky
k dobru jistou naději na zlepšení dosud nelichotivé situace. Minimálně
pak na předstižení Kralic „B“, které

Tým TJ Sokol Vrahovice vyhrál první polovinu soutěže, ale podzim zakončil jako druhý.
Nejvydařenější podzim za poslední
roky si mohli užít hráči, fanoušci
i funkcionáři ve Vrahovicích. Od
svého sestupu z krajské I.B třídy se
sice mužstvo neustále pohybovalo
v lepší polovině tabulky Přeboru
OFS Prostějov, avšak až nyní může
opět reálně pomýšlet na návrat
do krajských soutěží. Po polovině
soutěže má přeborník regionu, po
dvou předehrávkách, jen bod ztráty
na vedoucí Nezamyslice.
„Je to dobré. Podařil se nám začátek,
ke konci už to však bylo i vinou zranění a pracovních povinností slabší.
Stále jsme se ale drželi v popředí a celé
mužstvo si zaslouží pochvalu za pracovitost, nechtěl bych nikoho vyzdvihovat,“ bilancoval podzimních patnáct
kol trenér Pavel Zapletal.
On sám k týmu naskočil po utkání
s Hanou Prostějov v polovině srpna
a jednalo se pro něj o známé prostředí.
„Hrál jsem za klub asi pět sezon a chtěl
jsem klukům pomoci. A mohu říci, že

jsem maximálně spokojen,“ usmíval
se. V prvních jedenácti střetnutích
ztratily Vrahovice jen tři body. A sice
jeden ve startovacím kole po penaltové výhře ve Smržicích, další dva ve
čtvrtém kole po penaltovém neúspěchu proti Skalce na klenovickém pažitu. Poslední tři kola však přinesla jen
dva domácí body proti Nezamyslicím
a Hané Prostějov, mezitím ještě Vrahovice vyplenili hráči Smržic.
Právě penaltový rozstřel při remíze
není moc nynějšímu kouči „A“-týmu
Vrahovic po chuti. „Přijde mi to jako
holý nesmysl a mělo by se rozdělovat
tři, jeden, nebo žádný bod. Pro diváky
to možná je přínosem, ale jde o loterii
a nelíbí se mi to,“ přiznal Zapletal.
Přípravu na zbytek ročníku zahájili
hráči hned v polovině ledna, jedná
se ale zatím o nižší dávky, první ostrý
duel proti Olšanům totiž přijde na
řadu až v dubnu.
„Chodíme do tělocvičny i do posilovny, hlavní část se ale bude dít až

v polovině března, kdy sehrajeme
i dva tři přáteláky. To je ale zatím daleká budoucnost, nyní se soustředíme
na sokolský ples v pátek 6. února, do
Vrahovic zvu všechny naše fanoušky,“
připomněl blížící se společenskou akci.
Lodivod Zapletal očekává, že kádr
zůstane i nadále pohromadě, konkrétní metu ale nestanovil. „Chtěli
bychom se poprat o první místo,
hlavní ale je, abychom byli zdraví
a hráčům fotbal chutnal. Když bude
kolektiv semknutý, pak to přijde
samo,“ poukázal.
Jedním dechem totiž dodal, že velkou
roli právě bude hrát vynucená absence
vinou zranění či zaměstnání. „Chceme hrát na špici a uvidíme, jak dlouho
se nám to podaří. Mohli bychom klidně i postoupit, Nezamyslice jsou ale
oprávněně na prvním místě. Mají na
to mužstvo, my kvalitu doháníme spíše bojovností, i když také máme mezi
sebou několik techniků,“ porovnával
Pavel Zapletal.
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NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

Zdárným konsolidačním obdobím procházela v uplynulých
měsících mužská kopaná soustředěná pod hlavičku TJ Haná
Prostějov. „A“-tým nastupující
poslední dvě sezony v I.A třídě
a předešlé čtyři v I.B třídě Olomouckého KFS se dobrovolně
přesunul do nejvyšší okresní
soutěže a „B“-tým zanikl úplně.
A cesta je to zatím úspěšná. První
tři kola sice nepřinesla ani jeden
bod, následná velká jízda ale znamenala posun do vedoucí trojice
hned záda Nezamyslic a Vrahovic.
„Tušil jsem, že pokud dáme mužstvo
dohromady a budou chodit kluci z
'áčka', také nebudeme mít problémy. V úvodu ročníku jsme narazili
na nejlepší kluby okresu, nedařilo
se nám v obraně a trápili se v koncovce, pak jsme ale konečně začali
předvádět výkony, na které skutečně
máme,“ jal se rekapitulace úvodní
části soutěže trenér Martin Kolář.

Úspěšnou cestu začala penaltová
výhra proti Olšanům. Následovalo
šest tříbodových vítězství nad Čechovicemi „B“, Skalkou, Přemyslovicemi, Určicemi „B“, Kralicemi „B“
i Držovicemi. Další ztráta přišla až
v Nezamyslicích, nicméně na prohru 1:3 dalo zapomenout zdolání
Zdětína 8:3 i přemožení Smržic,
Horního Štěpánova a v druhé jarní
předehrávce i penaltové přestřílení
Vrahovic.
Mužstvo doplnil v létě zkušený Zdeněk Kaprál, bývalý dlouholetý konický středopolař se stal ale jedinou
novou tváří. Naopak před sezonou
skončilo hostování Michalu Trnavskému a do Čech pod Kosířem se
vydal Petr Sedláček. „Při smíchání
'áčka' a 'béčka' jsme měli i poměrně
silnou střídačku, takže jsme mohli o
poločase měnit pět hráčů. A výhry
také zlepšily náladu, hned fotbal
více baví. I když to nebylo špatné ani
předtím, pouze loni na jaře jsme se

REZERVA UR ČIC MÁ KLID NA VÝCHOVU
VLASTNÍCH ODCHOVANCŮ
Až do nečekaných výšin se vydali
fotbalisté Sokola Určice „B“. Mužstvo složené z nadějných mladíků,
jakými jsou nejlepší střelec týmu
Patrik Zapletal či Martin Grulich,
i zkušených třicátníků jako Přemysl Mlčoch nebo Jaroslav Kouřil, to
dotáhlo na pátou pozici. A pokud
zvládne odloženou předehrávku s
Přemyslovicemi, bude rázem třetí!
„Jsme obrovsky spokojeni. Postavení
i body jsou nad naše očekávání. Je to
nejvydařenější období za tři a půl čtyři
roky, co jsem u mužstva. Ne všechny
zápasy jsme zvládli s přehledem, ale
dařilo se nám a kluci měli i chuť do
hry,“ mnul si ruce kouč David Múdrý.
Rezervě Určic vyšel hned samotný
start. V prvním a třetím kole venkovní penaltové výhry v Přemyslovicích
a Nezamyslicích, ve druhém tři body
z kralického „béčka“. A poté začala
domácí jízda, za šest střetnutí na vlast-

ním trávníku neztratily Určice ani
bod, když se s prázdnou vraceli hráči
Smržic, Olšan, Držovic, Horního Štěpánova, Čechovic „B“ a Kralic „B“. Z
tohoto výčtu zaujaly hlavně vítězství
8:2 nad Smržicemi a 5:3 nad Horním
Štěpánovem.
Směrem dopředu byl nejnebezpečnější již zmíněný Patrik Zapletal,
dokázal se trefit již jedenáckrát. „Je
to velmi šikovný hráč, musím ale
poděkovat všem dorostencům, ke
každému zápasu jsem jich pět šest
měl. Je to ta cesta, kterou se chceme
dát, mladí nadějní hráči pak mají kde
pokračovat a mohou se posouvat
dál. Dorost hodně povýšil Jaroslav
Řehák, je to motivace i pro nás,“ libuje si určický trenér. Žádné výrazné
změny pravděpodobně nebudou na

NEZAMYSLICE TRÁPÍ SLABŠÍ DOCHÁZKA
Po čtrnácti letech zažívají v Nezamyslicích atmosféru nejvyšší
okresní fotbalové soutěže. Tamější
„A“-mužstvo Hané totiž loni na jaře
sestoupilo z I.B třídy Olomouckého
KFS a bylo otázkou, jak si dokáže s
nastalou situací poradit. Odpověď
daly hned úvodní kola a výhry 5:1
v Olšanech u Prostějova, 6:1 v Držovicích a 7:1 nad Zdětínem. Přišlo
sice i několik ztrát, ovšem zaváhání se nevyhla ani soupeřům, takže
z vedoucí pozice vstoupí do jarní
části právě TJ Haná Nezamyslice!
„Dlouho to vypadalo, že budeme druzí, ale do té doby suverénní Vrahovice
ztratily v posledních třech kolech sedm
bodů, zatímco my jen jeden. I díky
penaltové výhře u nich jsme tak nad
nimi,“ radoval se místopředseda klubu
Vlastimil Michlíček (na snímku), jenž
mužstvo vede.
Před startem soutěže se tým musel vypořádat s odchody tří hráčů základní
sestavy, mezeru po bratrech Přidalových
i Rudolfu Návratovi se ale podařilo zacelit. A velice hlasitě se uvedla posila Pavel
Horák, jež v útoku pálila zpočátku gól za

se po návratu z III. třídy nacházejí
zhruba tam, kde tomu bylo těsně
před sestupem.
Ve hře je ovšem stále třiatřicet bodů
pro každého a v případě některých
celků ještě víc, takže lze očekávat,
že současná podoba tabulky není
konečná a dojde ještě k mnoha rošádám. To ale ukážou až jarní týdny
Velkou neznámou byly před zaa měsíce.
čátkem sezony výkony a výsledky Horního Štěpánova. O tomto
klubu šly již během předešlé sezony zprávy, že se díky silnému
sponzorovi v zádech nespokojí
hodně trápili,“ porovnávala dlouho- s okresním přeborem a půjde za
letá duše druhého prostějovského postupem do vyšší soutěže. Jenže
krátce před začátkem aktuálního
oddílu.
Zatím si hráči ještě užívají volno, ročníku se pro změnu začaly objenyní již ale začnou tréninky v hale a vovat informace opačného ražení,
od března i venku. Pak už vypukne že tajemný mecenáš má nečekané
soutěž. „Favorita vidíme v Nezamy- trable a s putováním do I.B třídy to
slicích, může se stát ale cokoliv. My nebude až tak horké.
si nedáváme za cíl postoupit, pokud Výsledné čtvrté místo po podzimní
by ale taková možnost nastala, tak se části tak může při pohledu na výteprve rozhodneme. Vyššími soutě- sledky jednotlivých utkání působit
žemi jsme si již prošli a všichni stár- mírným zklamáním, vždyť v prvních
neme, nevím teď, jestli bychom do šesti kolech neztratilo toto mužstvo
toho šli,“ zkoušel se zadívat na konec ani jeden bod. Na druhou stranu to
stále není na první místo nedostižně
sezony.
Los však hraje Hané Prostějov do
karet. Bitvy s Vrahovicemi i Horním Štěpánovem už má za sebou a
teď ji čekají hlavně zápasy s týmy
dolní poloviny tabulky. A vedoucí
Nezamyslice má doma. „Pokud se
budeme scházet a bude dobrá parta,
tak přijdou i výsledky,“ pousmál se
Martin Kolář a poděkoval všem, ktePo dvou postupech nejprve z IV.
ří podporují Hanou Prostějov.
třídy a následně i z III. třídy zažívá
fotbalový klub ze Skalky další vydařený ročník. Na další posun o soutěž
výš to sice do třetice nevypadá, opět
se ale rýsuje umístění mezi těmi nejlepšími. Vedoucí trojice si už na nováčka vybudovala drobný náskok,
pořadu dne, do přípravy, která za- stejně tak ale výrazněji ztrácejí celky
číná již zítra, se tak vrhne stávající od devátého po čtrnácté místo. Nejkádr. „Chtěli bychom hrát stále to, pravděpodobnější je tak setrvání
co hrajeme. Čím výše skončíme, tím mezi šestou a osmou příčkou.
samozřejmě lépe, na tabulku se ale „První dvě kola jsme sice prohráli
nemusíme dívat a můžeme se vě- a obávali se, jestli soutěže nebude nad
novat zapracovávání mladých i dál,“ naše síly. Pak jsme ale naskočili v plné
sestavě a navíc i kádr kromě vracejípodotkl. Múdrý
Na tréninky se bude s hráči scházet cích se hráčů doplnili ještě o další kluv úterý a pátek, k tomu se ještě mno- ky, načež se nám začalo dařit. Hlavně
zí věnují florbalu či dalším aktivitám. doma jsme si drželi sérii výher, takže
„Jaro bude hodně zajímavé. Mírným podzim dopadl až nad očekávání,“
favoritem jsou pro mě Nezamyslice, radoval se velice spokojený předseda
to je mančaft, který je trochu jinde. oddílu a současně trenér týmu v jedné
Dole je to hodně vyrovnané, kaž- osobně Stanislav Prečan.
dý může porazit každého. Výrazně Zmíněnými novými tvářemi se stado toho promluvíme my, v prvních li naposledy za Pivín hrající Roman
třech utkáních máme Nezamyslice, Labounek, kralický Richard Prokop,
Smržice, Vrahovice, to hodně napo- otaslavický Martin Vogl. Kariéru navíc obnovil David Novák, jenž se hned
ví,“ pousmál se David Múdrý.

VRAHOVICE BOJ O POSTUP NEVZDÁVAJÍ HANÁ PROSTĚ JOV SI UŽÍVÁ ŠPICE TABULKY

TABULKA VENKU:

30:8
27:9
26:10
21:8
26:14
20:6
14:12
17:15
15:11
15:16
20:23
15:15
7:15
6:28
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gólem. Poté už trochu zpomalil a zastavil se na čísle sedm, zatímco Miroslavu
Musilovi a Kamilu Oulehlovi se podařilo dát ještě o branku více.
„Ukázalo se, že rozdíl mezi soutěžemi
je jasně viditelný. A kluci, kdyby chtěli,
tak mají na kraj. Něco v nich je, musí ale
změnit svůj přístup k tréninkům. Třeba
teď jsme museli středeční trénink zrušit, protože se sešli jen tři hráči... To se
toho moc dělat nedá,“ posteskl si Michlíček s tím, že přípravu na zbytek sezony
zahájil již krátce po Novém roce. Právě
tento přístup vidí jako jednu z hlavních
příčin loňského sestupu a věří, že se to
ještě zlepší.
Do podzimní části vstupovaly Nezamyslice s velkým očekáváním a výhry
nad Olšany a Skalkou dodaly potřebný
klid. Poté sice přišla penaltová porážka
s Určicemi „B“, ale následovaly dvě vysoké výhry. „Mrzí mě ztráta s Brodkem,
kdy jsme brzy prohrávali 0:3 a už jsme
v průtrži dokázali pouze snížit na 2:3.
Prohráli jsme i v Horním Štěpánově,
tam to ale byla problematická dohrávka v týdnu,“ vracel se současný kouč
„áčka“ k dalším ztrátám.

717 – Smržice, 639 – Vrahovice,
632 – Kralice na Hané „B“, 543 –
Brodek u Prostějova, 531 – Přemyslovice, 514 – Čechovice „B“, 495
– Skalka, 483 – Horní Štěpánov,
445 – Olšany, 438 – Nezamyslice,
414 – Zdětín, 323 – Určice „B“, 272
– Haná Prostějov, 261 – Držovice.

Støelci
regionálních
zástupcù:
STØELCI NEZAMYSLIC:

STØELCI VRAHOVIC:

9 - Studený Jan, 7 - Kučera Martin,
6 - Kratochvíl Martin, 5 - Dvořák
Jan a Závodský Michal, 3 - Marek
Vratislav, Tomeček Jakub, 2 - Doležel Jiří a Šedivý Antonín, 1 - Kočař
Marek.
STØELCI HANÉ PROSTÌJOV:

Nad dalšími hlavními rivaly v boji
o první místo Vrahovicemi a Hanou
Prostějov se Nezamyslicím podařilo
zvítězit, do jara tak jdou jako hlavní
adepti na postup. „Budeme chtít soutěže vyhrát, nebude to ale jednoduché.
I další mančafty jsou na tom dobře
a těžko předvídat, bude to napínavé až
do konce,“ očekává Vlastimil Michlíček.

se nám pár těžko nahraditelných
hráčů a nastal problém. Bodů ale jakž
takž máme, takže si můžeme na jaře
v klidu zahrát. Favorizuji Vrahovice,
ty to měly dobře rozjeté,“ konstatoval
pro Večerník Grenar.
Otázka složení sestavy pro zbylých
jedenáct utkání je stále otevřená,
jednání o prodloužení hostování totiž stále nejsou u konce a situace se
může vyvinout jakkoliv. Jistý tak je
pouze začátek přípravy, první trénink
se uskuteční tento pátek 6. února.
„Loni jsme byli na soustředění, letos
to bude čistě v domácích podmínkách. Abychom mohli pomýšlet na
postup, musely by mít Nezamyslice
i Vrahovice větší krizi, ztrácíme už
totiž poměrně dost bodů a hrajeme u
nich,“ zbavuje se pozice spolufavorita
hornoštěpánovský František Grenar.

NOVÁČEK SKALKA

SE MŮŽE SPOKOJENĚ KOCHAT
stal se šesti trefami nejlepším kanonýrem Skalky.
Na podzim se mohli jeho hráči spolehnout na domácí půdu nacházející se
v nedalekých Klenovicích na Hané. Po
úvodní porážce s Nezamyslicemi se na
ní totiž urodilo šest výher Skalky, byť
hned ta první proti Vrahovicím byla
až na penalty. A vítězná série stále trvá,
o její prodloužení se budou hráči snažit o prvním dubnovém víkendu proti
Smržicím. „Je vidět, že je to oproti
třetí třídě kvalitou někde jinde. Hrají
zde bývalí vynikající fotbalisté i šikovní mladí kluci, co se neuplatnili výš.
Dříve jsme si vytvořili mnohem více
gólovek, teď jsme navíc více trestáni za
vlastní chyby,“ srovnával Prečan.
„Přípravu na jarní část jsme zahájili
v sobotu čtyřiadvacátého ledna a chtěli
bychom stávající kádr udržet i pro jaro.
Scházíme se dvakrát týdně, na konci
března pak absolvujeme soustředění
v Branné. Chtěli bychom sehrát dva
přáteláky, na jednom jsme domluveni,
sehrajeme jej psmadvacátého února
s Dobromilicemi, na druhém zatím ne,“
podělil se boss o novinky z tábora.

Domácí návštìvnost:

9 - Mariánek Tomáš, 8 - Miroslav
Musil a Oulehla Kamil, 7 - Horák
Pavel, 5 - Moravec Zdeněk, 4 - Přikryl Martin, 3 - Fialka Vladimír, 2
- Lakomý Miroslav, 1 - Král Lukáš a
Mojtek Jakub.

HORNÍ ŠTĚPÁNOV ZŮSTÁVÁ OBESTŘEN TAJEMSTVÍM
daleko a i při výrazných starostech
s udržením kádru jsou již nyní případné sestupové starosti zažehnány.
„Snažíme se držet co nejvýše, a když se
nám to tak podaří do konce sezony, budeme spokojeni. Otázku sponzora nebudu komentovat, do soutěže jsme šli
ale s tím, že se můžeme dostat i výš. Jenže stalo se, co se stalo, a nepřišli všichni
hráči, kteří měli,“ rozebíral situaci předseda klubu František Grenar.
Po zdolání Hané Prostějov, Brodku
u Prostějova, Čechovic „B“, Přemyslovic, Kralic na Hané „B“ a Smržic
přišel odklad nakonec vítězného
utkání s Nezamyslicemi a první porážky s Vrahovicemi a v Olšanech,
brzy na to i v Určicích. A vše dokonaly předehrávky s negativními výsledky 2:3 na Hané a 1:2 v Brodku. „Přišly zápasy, kdy to nebylo ono. Zranilo
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Trochu paradoxně však ubyli diváci,
na okresní přebor jich už tolik nechodí. „Možná je to dáno tím naším nevyvedeným začátkem, právě doma jsme
pak ale pravidelně vítězili. Nicméně
jich s námi nejvíce ze všech týmů jezdí
na venkovní utkání,“ vyzdvihl Prečan
vítanou podporu.
Osobně tak věří, že se příznivci skalecké kopané budou dobře bavit i na
jaře. „Chtěli bychom hrát stále stejný
fotbal. Uvidíme, jak se přes zimu změní kvalita soupeřů, rádi bychom ale
zapracovali na venkovní bilanci. Moc
se neohlížíme na to, kolik ztrácíme
na prvního a jaký máme náskok před
posledním, snad se nám bude dařit,“
přeje si šéf FK Skalka 2011.
Mnohem skeptičtější je ale směrem
do budoucna, pohled na mládežnické
soutěže mu dělá vrásky na čele. „Obávám se, že tu v dohledné době nastane obrovský problém, už teď je počet
dorosteneckých i mužských družstev
alarmující. Fotbalistů je nedostatek
a týmy z vesnic se budou muset buď
slučovat, nebo přerušit činnost,“ přiznal své obavy Stanislav Prečan.

8 - Strouhal David, 6 - Zbožínek
Jiří, 5 - Světlík Radovan, 3 - Zatloukal Marek, 2 - Čermák Michal, Kolář Daniel, Krupička Miloš, Levinský Jaroslav a Martinák Miroslav,
1 - Jančiar Ivan, Kolář Martin, Křížek Filip a Mašík Jan.
STØELCI HORNÍHO ŠTÌPÁNOVA:

12 - Klimeš Libor, 8 - Němec Libor, 6 - Cupal Jan a Žilka Michal,
5 - Matuška Jan a Navrátil Pavel, 3
- Deutsch Radek, 1 - Červinka Marek, Pitner Kamil, Pukl Miroslav
a Ščudla Ondřej.
STØELCI URÈIC „B“:

11 - Zapletal Patrik, 5 - Javořík
David, 3 - Dreksler Erik, Frehar
Jaroslav, Mlčoch Přemysl, Mohelník Milan, 2 - Nakládal Lukáš, 1 Berčák Roman, Bokůvka Dominik,
Kadlec Josef, Kouřil Jaroslav, Maňak Radek, Novák Tomáš, Pavel
Michal, Vaněk Radim.
STØELCI SKALKY:

6 - Novák David, 5 - Labounek
Roman, 3 - Prokop Richard a Vogl
Martin, 2 - Karásek Jiří, Mlčoch
Ondřej, Mlčoch Pavel a Šubrt Michal, 1 - Glouzar Martin, Chytil
Petr, Jura Michael, Mráček Lukáš,
Ondrejkovič Josef, Pinkava Roman
a Slamenec Petr.

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte
stranu 26
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rozhovor Večerníku

MIROSLAV ŠERBAN: „CHTĚL BYCH ZŮSTAT ČESKOU JEDNIČKOU“
Mladý boxer již patří mezi velké stálice prostějovského klubu

PROSTĚJOV Kouč místních boxerů a starosta celé
DTJ Petr Novotný ho označil za stálici prostějovského
boxu, která i přes své mládí
patří již k nejzkušenějším
borcům mezi provazy. To je
bezesporu stručná, ale trefná charakteristika Miroslava
Šerbana, jenž má sice teprve čtyřiadvacet let, přesto
se mezi absolutní domácí
mužskou elitou pohybuje
už řadu sezon. Prostějovský
tým na něj hodně spoléhá
při úspěšných soubojích
týmové soutěže, on sám
k tomu přidal i řadu individuálních ocenění. Také proto se stal v letech 2012 a 2014
mistrem České republiky
lehké velterové váhy a mezi
těmito roky slavil stříbro,
předtím patřil mezi špičku
i v nižší kategorii do šedesáti
kilogramů. A v nastaveném
trendu by chtěl pokračovat
nadále, především díky novým zkušenostem získaným
z mezinárodních soubojů.
●● Máte za sebou již čtyři interligová kola, co zatím o nové soutěži soudíte?
„Kvalita interligy je dobrá. Díky
tomu, že se potkáváme také s Poláky a Slováky, tak se můžeme vyboxovat i mezinárodně. Když totiž
boxujeme jen v České republice, tak
se vzájemně známe a poznáme jen
zhruba pět soupeřů ve své váze, tak
je to určitě lepší.“
●● Lze tato nadnárodní klání
srovnat s extraligovými souboji?
„Úroveň je podobná, ale tato soutěž
je pro nás lepší, protože se můžeme
více vyboxovat. Hlavní atraktivita
tak spočívá v nových soupeřích.
V podstatě je to to stejné jako předchozí interliga. Jen s tím rozdílem,
že tady nejsou Maďaři.“
●● Znal jste doposud své soupeře?
„Téměř všechny ano, neznal jsem
jen toho polského borce. To pro mě
byl nový kluk, s nímž jsem předtím

ně snažit, pr
protože teď přicházejí
b
noví a dobří borci,
kteří v budoucnu mohou bý
být výborní. Se Zdeňkem jsem na domácím šampionáje jednou, bylo to ve
tu boxoval jen
finále,bohuže jsem prohrál. Jinak
finále,bohužel

zíme. Třeba při prosincové kalamitě jsme se téměř nezastavili.“
●● Zpět do ringu. Box je hodně
závislý na sudích. Jak vnímáte
občasná překvapivá rozhodnutí
a jak se s nimi srovnáváte?

„Z reprezentace
repre
jsem už odešel.
Rozhodl jsem se tak z finančních
i pracovních
prac
důvodů. Nebylo
to takové,
tako jaké jsem očekával..“

jde zatím od výhry
k výhře. V čem je její síla?
„U nich je těžší boxovat, ale
u nás to beru tak normálně,
takže se těším na odvetu.
Jsou hodně dobří, ale těžko
říct, v čem to vězí. Trénujeme stejně, na to se nedá
vymlouvat. Opravdu to
nevím.“
●● Dlouho jste v kategorii do 64 kilogramů
sváděl bitvy se Zdeňkem Chládkem, jenž
však už odešel o váhu
výš. Vy zatím obdobné
potíže nemáte?
„Zatím ještě ne. Snažím
se v ní udržovat. (úsměv)
Přechod výš v plánu nemám a chtěl bych tu zůstat českou jedničkou.
Teď na podzim se mi
Foto: Josef Popelka včetně mládeže podařilo
získat snad desátý titul,
Je to vcelku odlišné podle toho, kdy v mužích čtvrtý.“
nás čeká další zápas. Když nemáme ●● Je znát, že nyní máte cestu na
zápas, tak se soustředíme na objem, nejvyšší stupínek jednodušší?
běháme větší dálky, máme silovější „Docela jo, ale musím se stále hod-

jsem byl vždy v nižší váze, teprve
pak jsem post
postoupil do vyšší.“
●● Čeho si d
dále hodně ceníte?
„Byl jsem na mistrovství Evropy
i světa mužů, tam to ale nedopadlo
nejlépe a vždy mi to o zápas nevyšlo.“
●● Jak jste se vůbec dostal
k boxu?
„Přivedli mě k němu kamarádi.
Přišel jsem si to nejprv vyzkoušet,
chytlo mě to a už jsem u toho zůstal. Vždy si dávám
d
pozor na každý
úder soupeře a pak teprve útočím,
abych méně ran chytil a více dal.
K tomu jsem se ale až postupně
propracoval zzkušenostmi.“
n tom nyní s repre●● Jak jste na
zentací?
výb národního týmu
„Já jsem z výběru
odešel. Rozh
Rozhodl jsem se tak z fipra
nančních i pracovních
důvodů. Nebylo to takové
takové, jaké jsem očekával...“
pra
●● A kde pracujete?
„Momentálně na Kroměřížsku pro
České lesy a teď přes zimu máme
hodně napiln
napilno. Je to fyzická práce,
staráme se o tto, jestli nejsou stromy
spadené na ce
cestě, případně je odklí-

„Co naděláme... Jsme jen zklamaní,
ale neuděláme s tím nic. Myslíme si
o tom svoje, ale to je tak všechno.
Říkáme si, že musíme porazit nejen
soupeře, ale i rozhodčí. Mě to například hodně hecuje a motivuje.“
(úsměv)
●● V Prostějově bývá při extraligových či interligových zápasech
skvělá atmosféra, je to tak pravidlem i jinde?
„Ano, je to takové všude. Tedy na
Slovensku a u nás ano, v Polsku zatím nevím.“ (smích)
●● Není tomu tak dávno, co byly
Vánoce. Jak vypadají tyto sváteční dny u boxera?
„Není to jen o ležení u televize. Musím být pořád v tréninku, alespoň
dvakrát týdně. Je potřeba si stále
držet váhu, takže trénovat aspoň
v odpočinkovějším režimu. Naposledy jsem měl 13. prosince extraligu v Kroměříži, až pak teď uplynulou sobotu byla interliga s Dubnicí.
Jsem rád, že jsme vyhráli. Byla super atmosféra a my získali důležité
body.“

vizitka

MIROSLAV ŠERBAN
✓ narozen 17. ledna 1991 v Kroměříži
✓ člen místního boxerského oddílu se postupně propracoval na pozici české jedničky v lehké velterové
váze. Na svém
své kontě už má více než stovku vybojovaných vítězství.
V dosavadní
dosavadn kariéře hájil barvy BC Bruiser Kroměříž a nyní tedy
BC DTJ Pro
Prostějov
✓ je několikanásobný
několika
mistr České republiky mezi kadety, juniory a dvakrát i mezi muži,
m trojnásobný vítěz extraligy družstev s Prostějovem, během reprezentační
kariéry se zúčastnil rovněž mistrovství Evropy a světa,
reprezen
vybojoval pá
páté místo na MEJ 2009
✓ zajímavost:
zajímavost kvůli vzájemným neshodám se rozloučil s reprezentačním
dresem
d
a nyní se kromě civilního zaměstnání plně soustředí ryze na klubové povinnosti

15013070089

MOŽNÝ

tréninky. Když se zápas blíží, tak už
jdeme do sprintu a měníme to tak,
aby byly trošku rychlejší. Takže ne
objem, ale rychlost.“
●● Druhá venkovní prohra Prostějova se zrodila v Nitře, která

15012210019

Jiří

xoval ani jsem ho neviděl.
ještě neboxoval
To pro mě byla velká zkušenost.“
●● Jak se lze připravit na takový
dyž nevíte, kdo je na
souboj, když
aně?
druhé straně?
ší, než když se známe
„Je to těžší,
ožnost se vidět jako třeba
a máme možnost
e. Musíme trénovat ještě
na extralize.
víc, jezdit na sparingy, to stále dokolečka.“
●● Daří see v době internetu získávat aspoň nějaké informace?
„Ano, na YouTube
ak kdo
je vidět, jak
boxuje, ale naživo je to vždy
jiné. To je
stli
i poznat, jestli
ště
člověk ještě
bo
může, nebo
ále
už ne. Dále
stit
se dají zjistit
ně
maximálně
bilance výer.
her a proher.
lo
Něco málo
knám to řekle
ne, ale stále
ká
je to velká
neznámá.“
●● Jak je
olna tom polský box?
„Je to pro nás
novinka, moc
e. Se Slováky jsme se
je neznáme.
poň občas, ale s Poláky
utkávali aspoň
vůbec. Je too pro nás veliká zkušený velký rozdíl tam ale
nost. Žádný
nepozoruji.. A díky zkušenostem se
ruhém kole říct, jak kdo
dá už po druhém
boxuje.“
●● Máte za sebou desítky záete tedy box již jako
pasů, berete
rutinu?
ervozita musí být.
„To ne, nervozita
Ale je to o hodně lepší než
kými čtyřmi roky,
před nějakými
kdy jsem v extralize začínal.
(úsměv) Teď už tam jdu s
rostě musím vytím, že prostě
nažím se vyhrát.
hrát, a snažím
Ode mě se prostě výhra
ak si nic jiného
očekává, tak
ouštím.““
ani nepřipouštím.
máte podobný
●● Vnímáte
tlak jako motivaci, nebo
vás spíše svazuje?
„Ano, je to taková motivace, že musím pokaždé
ku makat a pak
na tréninku
v utkání prodat, co jsem
natrénoval.l.“
sto trénujete?
●● Jak často
„Třikrát ažž čtyřikrát týdně. Především dost běháme, hodně děláme
rychlostní tréninky, sparingy, pytle.

15012210018

v rámci exkluzivního
interview
Večerníku
se ptal

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

sport

RING ZŮSTAL VOLNÝ, DUBNICA NEPŘIJELA!
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PROSTĚJOV Na očekávaný souboj
o třetí interligové místo mezi prostějovským BC DTJ a hostující Dubnicí nad Váhom nedošlo. V sobotu
dopoledne, tedy několik hodin před
plánovaným začátkem střetnutí,
přišla totiž ze Slovenska zpráva, že
tamější výběr nedorazí. Následovat
tak zřejmě bude kontumační výhra
16:0 pro domácí, o tom ale až v tomto týdnu rozhodnou orgány soutěže. Pro Dubnici to navíc není první
provinění, stejně dopadl i její duel
v Nitře.

„Měl jsem nějaké tušení, že se něco takového může přihodit, Slovensko totiž
v pátek postihla kalamita. A to se potvrdilo,
i když je tu předpoklad, že spíše nesložili sestavu, tak to odpískali. Je to velké zklamání
pro kluky, kteří si chtěli zaboxovat a ukázat
se, i pro diváky, ale to neovlivníme,“ smutnil
trenér BC DTJ Petr Novotný.
Nezbývalo mu tak nic jiného, než kluky
odvolat a přesunout svou pozornost na
přelom února a března, kdy se na Hanou
vydá Big Board Praha. Nejprve by ale ještě
mělo padnout konečné stanovisko k neodehranému duelu. „Měli by prohrát 0:16
a zaplatit nám náhrady, které uplatníme.
Pokud by se to opakovalo i potřetí, tak
nastane diskvalifikace,“ vyčetl z pravidel.
Jak je ale možné, že se nepodařilo vytvořit
sestavu, když má Dubnica mezi sebou hned
několik mistrů Slovenska? „Právě po šampionátu údajně chytili tři kvůli dopingu. A
sice zlaté Ladislava Matuše do 56 kilogramů
a Patrika Glézla do 75 kilogramů, tím třetím
je Róbert Rácz,“ nastínil Novotný.

To prostějovský celek takové starosti řešit
nemusí. Následující dny a týdny tak využije ke společným sparingům a na některé
boxery čekají ještě galavečery. Přehuštěný
program ale nehrozí. A pak již nastane
souboj s Prahou. Buď v sobotu 28. února,
nebo v neděli 1. března.
„Stále se rozhodujeme. Bývala tady tradice nedělního dopoledne a mohli bychom
to zkusit. Ale co člověk, to názor, takže je
to zatím ještě otevřené,“ naznačil možnou
úpravu termínu.
A otázkou také je, jestli budou k dispozici Vasil Ducár a Adam Kolařík,
které si klub stáhl z hostování. „STK
nám tento přestup uznala a vše se událo
podle pravidel. Řídící výbor interligy to
ale neakceptoval s tím, že jeden boxer
nemůže ve stejné sezoně nastoupit na dva
týmy. Toto jsme před sezonou navrhovali,
ale výkonný výbor to tehdy zamítl. Jsem
z toho dost rozčarovaný a bude nutné to
vyřešit co nejdřív,“ podělil se o nečekanou
starost Petr Novotný.
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ŠAFÁŘOVÁ SLAVÍ! MÁ GRANDSLAMOVÝ TITUL!
MELBOURNE, PROSTĚJOV Na
největší úspěch dosavadní kariéry dosáhla Lucie Šafářová. V rámci
tenisového Australian Open sice
prostějovské tenistce nevyšla soutěž ve dvouhře, s níž se rozloučila už
po prvním kole. Chuť si ale spravila
v deblu. Společně s Američankou
Bethanií
Mattekovou-Sandsovou
celou soutěž ovládly, když ve finále

porazily Číňanku Čeng Ťie a Chan
Yung-Jan z Tchaj-wanu ve dvou setech. Hráčce Prostějova se splnil jeden ze sportovních snů.
„V tenise nemůžete vyhrát víc než
grandslam. Být takovou šampiónkou je
skvělý pocit,“ prohlásila tenistka, která s
devětadvacetiletou Mattekovou-Sandsovou vytvořila deblový pár poprvé
v kariéře. „Rychle jsme si sedly, dobře

se doplňujeme. Turnaj jsme si parádně
užily,“ pochvalovala si spolupráci Šafářová. Rodačka z Brna navázala na Janu
Novotnou, která se ve čtyřhře v Austrálii radovala v roce 1995. Po dvaceti
letech pohár získala další česká tenistka.
„Tenistů, kteří touží po takovém úspěchu je hodně a na každého se nedostane. Už z toho je vidět, o jak velké vítězství jde,“ poznamenala Šafářová. (lv)

VEDENÍ ARIETE VĚŘÍ SVÉ SESTAVĚ, DOPLNĚNÍ NEPLÁNUJE
PROSTĚJOV Už na konci měsíce skončí v české basketbalové lize přestupní
termíny. V některých týmech dochází
ke změnám v sestavách, to se však netýká Ariete Prostějov. Obhájci stříbrných
medailí před začátkem soutěžního ročníku prošli výraznou přestavbou kádru,
další změny už vedení klubu nechystá.
„Pokud se v nejbližších týdnech nestane
nic neočekávaného, půjdeme do rozhodující části sezony ve stejné sestavě. O změně
bychom uvažovali pouze ve chvíli, kdyby

některého hráče vyřadilo na delší dobu zranění,“ uvedl předseda klubu Ivan Pospíšil.
„Pochopitelně musíme vycházet z našeho
rozpočtu. Současně jsme ale přesvědčeni,
že do týmu nepotřebujeme sahat. Má svoji kvalitu a může bojovat o úspěch v lize
i poháru,“ dodal Pospíšil.
Na rozhodnutí klubu nebude mít vliv ani
informace o předčasném odchodu Kamila
Švrdlíka z druholigového tureckého týmu
Istanbul DSI. Český reprezentant, který
do svého odchodu odehrál několik sezon

v Prostějově, byl ve svém novém působišti druhým nejlépe hodnoceným hráčem
klubu, přesto z Turecka odchází. „Víme o
tom, že se s klubem rozešel. Pochopitelně
bychom o takového hráče stáli, jsme však
limitovaní financemi,“ poznamenal šéf prostějovského basketbalu.
„Jenom doufám, že Kamil neskončí v Pardubicích, kde už hraje Ondra Kohout
s Dušanem Pandulou. To už by pak měli
naši téměř celou základní pětku z minulé
sezony,“ utrousil s úsměvem Pospíšil. (lv)

Do FINAL FOUR postoupily favorizované týmy
Hrát se bude v Brně, které dostalo divokou kartu. Los proběhne dnes
96:63, když už po třetí čtvrtině vedli
o osmadvacet bodů. Domácí si s chutí
zastříleli a všichni hráči se zapsali do
střelecké listiny. Kolín zklamal v obraně, kde nestačil zastavit rychlé útoky
severočeského mužstva.
„Postup do finálového turnaje byl náš
cíl. K vítězství jsme se propracovali
kolektivním výkonem na obou polovinách. Osobně si velice vážím, že jsme se
dostali mezi čtyři nejlepší. A pokusíme
se celou soutěž vyhrát,“ prohlásil děčínský trenér Pavel Budínský po jasném
postupu.
Přes třicet minut se o postup strachovaly Pardubice. Jindřichův Hradec prohrál
81:96, o porážce Lvů však rozhodovala

až poslední čtvrtina. V poločase totiž
domácí vedli 55:74 a ještě ve 32. minutě
vedli o bod. Pak si ale neporadili s těsnou obranou Robinsona, nejlepšího
střelce basketbalové ligy, kterého hráči
Pardubic vymazali z palubovky.
„Bylo to těžké utkání. Jindřichův Hradec cítil šanci na postup a nám první
půlka příliš nevyšla. Naštěstí jsme se
dokázali zlepšit v obraně. Domácí dali
za druhý poločas jen šestadvacet bodů
a s tím můžeme být spokojeni,“ konstatoval pardubický kapitán Lukáš Kotas.
„Podařilo se nám zastavit Robinsona,
to byl klíč k úspěchu. Lvům se pak rozpadla organizace hry, všechno pak pro
nás bylo snadnější,“ dodal Kotas. (lv)

„ZPRVU JSME ANI NEVĚDĚLY, NA KTERÉ STRANĚ
BUDE KTERÁ Z NÁS HRÁT,“ SMÁLA SE ŠAMPIONKA

MELBOURNE, PROSTĚJOV Pouhé
tři sety ztratil v průběhu Australian
Open pár Lucie Šafářová - Bethanie
Matteková-Sandsová. Nově složená
dvojice přitom v průběhu soutěže ve
čtyřhře neměla snadný los...
Například ve čtvrtfinále si musela poradit se třetím nasazeným párem Makarovová, Vesninová. Ani silné Rusky
česko-americkou sestavu nezastavily.
A brněnská rodačka mohla po posledním míči slavit životní úspěch. „V předcházejících letech se mi něco podob-

ného nestalo. Vystřídala jsem několik
partnerek. Pokaždé chvíli trvalo, než
jsme našly společnou řeč. Teď to šlo
hned,“ usmívala se Šafářová, čerstvá držitelka grandslamového vítězství.
Šafářová si společně s novou parťačkou
turnaj užívala. V zápasech dvojice zvládla i řadu obtížných chvilek. Snadné bylo
pouze semifinále proti páru Görgesová,
Grönefeldová, který utkání vzdal za stavu 0:6. „Ale i v tomto zápase jsme hrály
dobře. Postup je zasloužený,“ uvedla Šafářová.

ANKETA MÁ JEDINÉHO

FAVORITA

15012710043

PROSTĚJOV Ve čtvrtfinále Českého poháru k žádnému překvapení
nedošlo. Do závěrečného turnaje, který se bude hrát v brněnské hale Rosnička, postoupily favorizované týmy.
Při neúčasti Nymburka se tak o celkové vítězství poperou týmy, kterým
v ligové tabulce patří druhá až čtvrtá
příčka. Kromě Prostějova si semifinále zahraje Děčín a Pardubice. Posledním účastníkem Hyundai Final Four
je Brno, které dostalo divokou kartu
od České basketbalové federace.
Ve zbylých dvou semifinálových zápasech bylo o favoritech jasno. Děčín
nedal šanci Kolínu a dokonale svého
soupeře rozebral. „Válečníci“ vyhráli

Šťastná Lucie Šafářová uprostřed hloučku s deblovou partnerkou Mattek - Sandsovou a
realizačním týmem.
Foto exkluzivně pro Večerník z Melbourne: Jiří Vojzola

OLOMOUC Počtrnácté v historii se budou udělovat ceny nejlepším
sportovcům a sportovním týmům Olomouckého kraje. Anketu „Nejlepší sportovec Olomouckého kraje“ pořádá Krajský úřad Olomouckého kraje ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS. Úspěšné sportovce bude hostit Městské divadlo v Prostějově již tuto středu
4. února od půl osmé večer. Hlavním favoritem je tenistka Petra Kvitová.
„Přiznám se, že si neumím představit, že by vyhrál někdo jiný. Už proto, že je
Petra nejlepším sportovcem celé republiky. A zaslouženě,“ usmívá se hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „V poslední době jsme se při podobných
příležitostech několikrát setkali. Jsem takový její dvorní předavač cen. A bylo
by hezké, kdyby to ještě pár let vydrželo,“ dodal hejtman.
V rámci čtrnáctého ročníku budou oceněni úspěšní sportovci. Dobrý rok
nemá za sebou pouze Kvitová, medaile a vítězství na mezinárodní scéně sbírali i další. „Čeká nás příjemný večer. Moc nás těší, že anketa má svoji tradici.
Odpovídá významu sportu v Olomouckém kraji. A my si vážíme možnosti, že ji můžeme společně s hejtmanstvím pořádat,“ prohlásil šéf TK PLUS
Miroslav Černošek. „Kraje jsou v rámci republiky významné subjekty. Je to
pro nás i otázka prestiže,“ dodal úspěšný manažer. Pořadatelé od jednotlivých klubů obdrželi téměř sto třicet návrhů. Ve třiačtyřiceti případech šlo
o zástupce mládežnických kategorií. „To je z pohledu budoucnosti skvělá
zpráva,“ poznamenal Radovan RašJAK TIPOVAL VEČERNÍK... ťák, náměstek hejtmana Krajského
úřadu Olomouckého kraje.
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC:
Pravidla ankety zůstala stejná jako
1. Petra KVITOVÁ,
v předcházejících letech. Sportovec
2. Tomáš BERDYCH
musí být registrovaný v klubech
3. Tomáš SLOVÁK
v Olomouckém kraji a špičkového výsledku dosáhl v roce 2014.
NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
„Opravdu bylo z čeho vybírat,“ poVK AGEL Prostějov
znamenal manažer TK PLUS David
NEJLEPŠÍ JUNIOR
Lenc, podle něhož pořadatelé děLuděk Helis
lají vše, aby se na divadelním pódiu
představil co největší počet oceněNEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO
ných. „Právě fyzická přítomnost
TK Agrofert Prostějov
vítězů dodává podobným anketám
NEJLEPŠÍ TRENÉR
lesku. Pokud se nestane nic neočeRichard Beneš
kávaného, budou v divadle téměř
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ
všichni ocenění s jedinou výjimkou,“
SPORTOVEC
prozradil s úsměvem Lenc.
Roman Gronský
Večerem opět provede Petr Salava,
o hudební program se postará Lenka
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ
Filipová. „Věříme, že všichni budou
SPORTOVKYNĚ
spokojeni,“ přeje si Lenc.
(lv)
Eva Kacanu

Ve finále česko-americký pár ovládl první
set, i když se Matteková-Sandsová musela
nechat ošetřit. Utkání ale dohrála. Ve druhém setu rozhodovala zkrácená hra. Hned
první mečbol vítězky proměnily. „A to jsme
při prvním tréninku ani nevěděly, na které
straně bude která z nás hrát,“ smála se Šafářová. „Nakonec jsme se střídaly. Možná jsme
tím u soupeřky zaskočily,“ dodala tenistka.
Společně se svou kamarádkou si turnaj užily.
Před každým zápasem si daly čaj a vtrhly na
kurt. „Byla to vážně velká zábava a obrovská
pohoda,“ konstatovala Šafářová.
(lv)

BERDYCH: SLUŠNÁ
FORMA STAČILA
NA SEMIFINÁLE
MELBOURNE, PROSTĚJOV V kvalitní formě se
na Australian Open představil hráč prostějovského TK Agrofert Tomáš Berdych. Postoupil do semifinále, když až do posledního zápasu neztratil
ani set. Po sérii sedmnácti porážek dokázal porazit i Rafaela Nadala. Stopku mu vystavil až Andy
Murray. „Po porážce jsem byl zklamaný. Ale vrátím se do práce a příště půjdu na kurt zase s myšlenkou na vítězství,“ uvedl Berdych.
Sedmý hráč světa zopakoval svůj výsledek z minulé
sezony. Nadalovi ve čtvrtfinále dokonce nadělil kanára. „Byl to opravdu zajímavý turnaj. Naznačil, že
změny, které jsme udělali v tréninku, můžou přinést
úspěch,“ dodal Berdych, kterého od začátku nové
sezony trénuje Dani Vallverdu. Postupem mezi čtyři nejlepší zopakoval prostějovský tenista Tomáš
Berdych své maximum na Australian Open, na své
druhé grandslamové finále si však ještě musí počkat.
„Semifinále se počítá. Je to dobrý začátek sezony. Ale
chci víc. Letošní sezona ještě bude zajímavá,“ loučil se
s Austrálií Berdych.
Do druhého týdne grandslamu vstoupil český tenista výhrou nad Nadalem a razantně ukončil sérii
sedmnácti porážek v předcházejících vzájemných
zápasech. Nejlepší český hráč po roce opět postoupil
do semifinále, když Španěla přehrál poprvé od roku
2006. „Po skvělém začátku jsem dokázal udržet soustředění. Na nic ostatního jsem se neohlížel a dodržoval stanovenou taktiku. To byl rozdíl oproti předcházejícím zápasům s Rafou,“ prohlásil po vítězství
Berdych. „Ani za stavu 2:0 nebylo nic rozhodnutého.
Při takovém utkání to nejde. Spíš jsem čekal, že se Nadal zvedne a ukáže něco výjimečného,“ poznamenal
k průběhu střetnutí Berdych.
Semifinále v prvním setu přineslo velkou bitvu. Berdych sice získal podání soupeře, přesto o vítězi úvodní části utkání rozhodovala zkrácená hra a po ní český
tenista vedl. V dalším průběhu se však karta obrátila.
Murray odpověděl kanárem a poměrně snadno získal
i třetí sadu. Berdych se snažil výsledek otočit a ve čtvrté sadě se držel až do stavu 5:5. pak ale prohrál svůj
servis a soupeř nabídnutou šanci dokonale využil.
„Andy lépe diktoval tempo a držel si základní čáru.
Můj výkon prostě stačil pouze na zisk jedné sady. Nepodařilo se mi zopakovat předcházející výkony. Navíc
Andy hrál opravdu dobře,“ komentoval svoji porážku
prostějovský tenista.
(lv)
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První duel žen VK v nadstavbě Finále Českého poháru žen: již potřetí
- a hned bitva s Olympem za sebou Prostějov versus Olymp
Už se z toho pomalu stává tradice, že
volejbalové Agelky vstupují do nadstavbové části UNIQA extraligy žen
ČR domácím utkáním proti Olympu
Praha. Ve druhém dějství této fáze
soutěže totiž lídr tabulky vždy hostí
druhý celek pořadí a letos již čtvrtým
rokem za sebou držel tyto pozice právě
náš tým s PVK. Vzájemný střet v hale

Sportcentra DDM Prostějov vypukne
ve čtvrtek 5. února od 18.00 hodin.
„Agelky“ měly v 19. kole na úvod nadstavby zápasové volno, zatímco pražský výběr v sobotu porazil Ostravu jen
těsně 3:2. Svěřenky Stanislava Mitáče
navíc postoupily do finále Českého
poháru díky výsledku 3:1 v semifinálové odvetě na hřišti Olomouce, čímž

KAM NA UNIQA EXTRALIGU:
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO:

20. kolo, čtvrtek 5. února, 18.00 hodin:
Prostějov – Olymp, Ostrava – Frýdek-Místek, KP Brno volno.
21. kolo, sobota 7. února, 17.00 hodin:
Frýdek-Místek – Prostějov, KP Brno – Ostrava (18.00), Olymp volno.
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO:

20. kolo, sobota 7. února, 17.00 hodin:
Šternberk – SG Brno, Olomouc – Přerov.

bude mít rozhodující souboj o trofej
už potřetí v řadě stejné obsazení.
Teď však jdou tradiční rivalové na sebe
v ligové bitvě. „Olymp je v posledních
letech naším největším konkurentem
v národních soutěžích. Sice mu každým
rokem odejdou některé opory, ale vždy
znovu je dokáže vhodně doplnit mladými talenty ze své líhně a tím si stabilně
udržuje vysokou herní úroveň. Proto
dobře víme, že nás čeká utkání proti nebezpečnému soupeři, na kterého si musíme dát pozor,“ upozornil hlavní trenér
žen VK AGEL Miroslav Čada.
V aktuální sezóně se oba sokové potkali zatím dvakrát: na vlastní půdě
prostějovské „vékáčko“ triumfovalo
3:0 (25, 13, 16), venku až po velkém
úsilí vydřelo výsledek 1:3 (-24, 20, -17,
-19). Jak to bude tentokrát?
(son)

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte stranu 26

EXTRALIGOVÁ NADSTAVBA ZAČALA

DVĚMA DLOUHÝMI BITVAMI
PROSTĚJOV Nadstavbová fáze
UNIQA extraligy volejbalistek
2014/2015 odstartovala ve dvou
výkonnostních skupinách naprosto rozdílně. Zatímco v horní
grupě o 1. až 5. místo se oba duely
trochu nečekaně změnily v napínavé pětisetové řežby, spodní
grupa o 6. až 9. příčku přinesla
dvě předpokládané jasné výhry
domácích týmů.
První nervydrásající souboj překvapivě viděla malá hala na Olympu
Praha, kde se favorit proti Ostravě
pořádně nadřel, než urval jen těsné
vítězství 3:2 (13, -13, 17, -21, 10).
„Soupeř dobrým volejbalem ukázal, proč postoupil do lepší pětky
a že v ní není náhodou. My jsme
mu však dost pomohli svým slabším výkonem ve druhé i čtvrté sadě.
Nakonec jsme ubojovali aspoň dva
body do tabulky,“ oddechl si trenér PVK Stanislav Mitáč. „Navázali
jsme na povedené zápasy z konce
základní části, holky musím i přes
porážku pochválit. Bod z Olympu
má určitě svou cenu,“ kvitoval hod-

notný zisk kouč TJ Zdeněk Pommer.
Ještě větší potíže než Olymp s Ostravou měl rovněž trochu překvapivě
Frýdek-Místek s KP Brno, jemuž na
vlastní palubovce podlehl 2:3 (-21,
17, -25, 12, -12). „Bylo to vyrovnané utkání, v němž rozhodovalo, kdo
udělá méně chyb. A my jsme jich
bohužel udělali víc,“ smutnil kormidelník Sokola Pavel Kožuch. „Jde
o těžce vydřenou výhru při kolísavých výkonech ve všech činnostech.
Nakonec jsme díky maximální koncentraci zvládli rozhodující tiebreak
a z vítězství máme velkou radost,“
těšilo amerického lodivoda Králova
Pole Andre Gonzaleze.
Nadstavbová skupina o 6. až 9. pozici naproti tomu nenabídla žádné
výsledkové překvapení, neboť oba
favorité uspěli naprosto hladce. Olomouc předčila SG Brno 3:0 (12, 22,
21). „Po lehce získaném prvním
setu upadla naše hra do průměru
až podprůměru. Špatně jsme servírovali a nebyli pozorní. Jedinými
pozitivy utkání jsou tři povinné
body a to, že si jeden a půl sady

zahrála talentovaná Čudová,“ nebyl navzdory triumfu moc spokojený trenér SK UP Jiří Teplý. „Ve
druhém i třetím setu jsme předváděli výkon na hranici našich možností. Domácí tým byl přesto lepší
a obě koncovky zaslouženě vyzněly
v jeho prospěch. Ze svého družstva
bych chtěl vyzdvihnout výkon obou
blokařek,“ ocenil i přes porážku
kouč Jihomoravanek Aleš Novák.
Vůbec žádné starosti neměl Přerov se
Šternberkem, který přejel 3:0 (18, 16,
19). „První set jsme odehráli bez chyb,
zatímco soupeř jich udělal deset. Ve
druhém jsme byli jasně lepší a ve třetím po horším začátku rozhodly dvě
série na podání. Pak už to bylo jasné,“
pochvaloval si stratég z domácí lavičky
Libor Gálík. „Dnes nám nešel útok, který se odvíjel od špatné přihrávky. Nebyli
jsme schopní se prosadit, navíc netlačili
ani servisem a nedokázali zablokovat
Ditu Gálíkovou,“ lamentoval protějšek
od kolektivu TJ Sokol Martin Hroch.
V tomto týdnu má ženská extraliga
na programu hned dvě kola ve čtvrtek 5. a v sobotu 7. února.
(son)

Pohled do hráčských statistik střetnutí:

super týmová práce všech „Agelek“!
PROSTĚJOV Kolektivní dílo. Právě
tenhle termín se dokonale hodí k vystižení důvodu, proč prostějovské
volejbalistky dokázaly porazit i třetí-

ho spolufavorita základní skupiny
A v aktuálním ročníku evropské Ligy
mistryň. Ze zápasových statistik duelu mezi Prostějovem a Kazaní tento-

Nejvíc bodů:
Liannes Simon 20, Sonja Borovinšek 16, Tatsiana Markevich 14, Andrea
Kossányiová 13 - Jekatěrina Gamova 19, Elena Jureva a Antonella Del Core
14, Irina Malkova 12.
Nejvíc bodových útoků:
Liannes Simon 14, Sonja Borovinšek 11, Tatsiana Markevich 10, Andrea
Kossányiová 9 - Jekatěrina Gamova 15, Antonella Del Core 13, Irina Malkova 8, Elena Jureva 7.
Nejvyšší úspěšnost útoku:
Sonja Borovinšek 65%, Stefanie Karg 54%, Tatsiana Markevich 50%, Andrea Kossányiová 39% - Jekatěrina Gamova 48%, Victoriia Čaplina 45%,
Irina Malkova 44%, Elena Jureva 41%.
Nejvíc bodových bloků:
Sonja Borovinšek 4, Liannes Simon 2 – Elena Jureva 7, Irina Malkova a
Victoriia Čaplina 3, Jekatěrina Gamova 2.
Nejvíc es:
Liannes Simon 4, Andrea Kossányiová a Tatsiana Markevich 3 - Jekatěrina
Gamova 2, Irina Malkova 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky:
Julie Kovářová 76%, Tatsiana Markevich 49%, Andrea Kossányiová 48% Antonella Del Core 92%, Olesja Nikolaeva 65%, Jekatěrina Ulanova 59%.

krát žádná „Agelka“ nijak výrazně nevyčnívala, na další výsledkové bombě
měly přitom podíl naprosto všechny.
Pojďme však přece jen k těm číslům. Jedinou činností, ve které jasně dominoval
hostující celek, byly vítězné bloky (9:16).
V útoku na tom byla obě družstva
téměř shodně (úspěšnost 40%:41%)
a skoro remízově vyzněla také přihrávka
(úspěšnost 56%:59%). Obrovský rozdíl
naopak spočíval v podání, kde domácí
mančaft vyšel z poměru esa - zkažené
servisy naprosto skvěle (13:4), zatímco
Dynamo v dané činnosti strádalo (3:5).
Pokud k tomuto připočteme excelentní
obranu VK v poli i jeho fantastickou týmovou soudržnost, dospějeme k logičnosti další výsledkové senzace a celého
postupu hanáckého outsidera do play off
Champions League přes padlého obra
Rabitu Baku.
Krátkou stať uzavíráme výběrem z individuálních statistických ukazatelů.
(son)

Dva rivalové se o trofej utkají 25. února v Plzni

PROSTĚJOV Čtvrteční odveta
druhé semifinálové dvojice Českého poháru žen 2014-2015 rozhodla
o tom, že závěrečná bitva této volejbalové soutěže bude mít už potřetí
v řadě stejné obsazení. K jistému
finalistovi VK Prostějov se totiž vítězstvím na olomoucké půdě přidal
Olymp Praha.
Zatímco „Agelky“ přes semifinále
prošly již zkraje ledna dvěma hladkými triumfy 3:0 nad KP Brno během pouhých dvou dnů, PVK si na
postup musel počkat mnohem déle.
Nejprve na něj zadělal 15. 1. domácí
výhrou nad SK UP 3:1, aby svou roli
favorita potvrdil čtvrtečním triumfem
v Olomouci. Odvetné střetnutí tam
dopadlo výsledkem 1:3 (-12, -20, 21,-

15). „Olymp hrál výborně na servisu a
skvěle blokoval, zatímco my jsme hráli
velmi naivně. Hlavně v úvodu tam
z naší strany nebylo žádné nasazení,
dostali jsme se pod tlak a po prohraném prvním setu jsme navíc začali
špatně i ten druhý. Tlak jsme neustáli
a pak už nebyli důstojným soupeřem.
Takový výkon na postup do finále
Českého poháru prostě nemohl stačit,
s přístupem hráček možná až na dvě
jsem nespokojen,“ nešetřil kritikou
zklamaný trenér úpéčka Jiří Teplý.
„Na naší straně panuje velká spokojenost, protože jsme zde dokázali
zvítězit 3:1 a postoupit do finále národního poháru, což byl náš cíl. První
pražský zápas byl přitom velmi vyrovnaný, takže jsme čekali urputnou bitvu

PØEHLED FINÁLE ÈP VOLEJBALISTEK ZA POSLEDNÍCH SEDM LET

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

VK Prostějov - PVK Olymp Praha
VK Prostějov - SK UP Olomouc
VK Modřanská Prostějov - KP Brno
VK Modřanská Prostějov - SK UP Olomouc
VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc
VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha
VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha

3:0 (20, 15, 13)
3:0 (19, 14, 15)
3:2 (-19, 22, 19, -20, 9)
3:0 (20, 15, 15)
3:0 (21, 13, 10)
3:1 (14, -21, 19, 23)
3:1 (17, -21, 25, 25)

i v odvetě. V úvodních dvou setech
jsme ale hráli velmi dobře a koncentrovaně bod po bodu. Pak jsme polevili
a třetí sada z naší strany nestála za nic.
Dokázali jsme však zápas dovést do
vítězného konce, takže jsem spokojen
hlavně s tím a s postupem,“ radoval se
kouč PVK Stanislav Mitáč.
Prostějovský lodivod bral finálového
soupeře jako očekávaný fakt. „Stejně
jako v minulých letech dal Olymp dohromady kvalitní tým, který právem
drží druhé místo extraligové tabulky
s výrazným náskokem na třetí Frýdek-Místek. Naopak Olomouci se v probíhající sezóně moc nedaří, dokonce ani
nepostoupila do horní skupiny nadstavbové části. Proto mě vyústění semifinále nijak nepřekvapilo, družstvo z Prahy
je prostě momentálně lepší. Do rozhodujícího souboje o pohárovou trofej
však půjdeme z pozice favorizovaného
celku my a samozřejmě ji budeme chtít
znovu naplnit,“ ujistil Miroslav Čada.
Finálový duel aktuálního ročníku
Českého poháru žen se uskuteční
ve středu 25. února od 17.00 hodin
v Plzni.
(son)

Los nadstavby v UNIQA extralize žen
PROSTĚJOV O uplynulém víkendu odstartovala druhá ze tří fází aktuálního ročníku volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015. Přinášíme vám kompletní rozlosování nadstavbové části soutěže v obou skupinách, přičemž „Agelky“ měly v úvodním dějství zápasové volno a své boje otevřou ve čtvrtek 5. února od
18.00 hodin doma proti Olympu Praha.

SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO Ostrava - Olymp Praha, KP Brno - SK UP Olomouc – SG Brno 3:0, VK
19. kolo, sobota 31. ledna, 17.00
hodin: Olymp Praha - Ostrava 3:2,
Frýdek-Místek - KP Brno 2:3.
20. kolo, čtvrtek 5. února, 17.00
hodin: VK AGEL Prostějov Olymp Praha (18.00), Ostrava - Frýdek-Místek
21. kolo, sobota 7. února, 17.00
hodin: Frýdek-Místek - Prostějov,
KP Brno - Ostrava (18.00)
22. kolo, sobota 14. února, 17.00
hodin: Prostějov - KP Brno, Olymp
Praha - Frýdek-Místek
23. kolo, čtvrtek 19. února, 17.00
hodin: Ostrava - Prostějov (18.00),
KP Brno - Olymp Praha (18.00)
24.kolo,sobota21.února,17.00hodin:

Frýdek-Místek (18.00)
25. kolo, sobota 28. února, 17.00
hodin: Olymp Praha - Prostějov,
Frýdek-Místek - Ostrava
26. kolo, čtvrtek 5. března, 17.00
hodin: Prostějov - Frýdek-Místek
(18.00), Ostrava - KP Brno (18.00)
27. kolo, sobota 7. března, 17.00
hodin: KP Brno - Prostějov (18.00),
Frýdek-Místek - Olymp Praha
28. kolo, čtvrtek 12. března, 17.00
hodin: Prostějov – Ostrava (18.00),
Olymp Praha – KP Brno
Termíny i časy jednotlivých utkání
se ještě mohou změnit.

Přerov - TJ Sokol Šternberk 3:0.
20. kolo, sobota 7. února, 17.00 hodin: Šternberk - SG Brno, Olomouc
- Přerov
21. kolo, čtvrtek 12. února, 17.00 hodin: Přerov - SG Brno (18.00), Šternberk - Olomouc
22. kolo, sobota 21. února, 17.00
hodin: SG Brno - Olomouc, Šternberk
- Přerov
23. kolo, sobota 28. února, 17.00
hodin: SG Brno - Šternberk (16.00),
Přerov - Olomouc (18.00)
24. kolo, čtvrtek 5. března, 17.00
hodin: SG Brno - Přerov (18.00), Olomouc - Šternberk (7. března)
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO Termíny i časy jednotlivých utkání se
19.kolo,sobota31.ledna,17.00hodin: ještě mohou změnit.

Bitvy s Budějovicemi: kadetky výhrami uhájily vedení

v tabulce, juniorky porážkami klesly ze třetího místa
zpravodajství
pro Večerník
k

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV První polovinu nadstavbové části extraligy ČR ve skupinách o 1. až 6. příčku uzavřely
mladé volejbalistky VK Prostějov
doma proti Českým Budějovicím.
Našim juniorkám se v přímých
soubojích o třetí pozici v průběžném pořadí nedařilo, když ze
dvou střetnutí nezískaly ani set.
Naopak kadetské Agelky dvěma
triumfy potvrdily svou roli favorizovaného lídra tabulky.
JUNIORKY
VK AGEL Prostějov – České Budějovice0:3(-23,-20,-16)a0:3(-20,-22,-17)
Sestava v prvním utkání: Gogová,
Cruz, Chludová, Adamčíková, Meidlová, Faksová, libero Stavinohová - Valášková. Sestava v druhém utkání:
Zatloukalová, Valášková, Chludová,
Adamčíková, Meidlová, Faksová, libero
Přibylová – Lakomá, Kratochvílová.
KADETKY
1. Prostějov 10
2. Olymp Praha 6
3. Řepy
5
4. Č. Budějovice 3
5. Přerov
2
6. Šternberk
3

1
4
2
3
2
1

0
2
2
4
3
2

3
2
5
4
7
8

35:13
35:23
26:26
27:31
19:34
18:33

32
28
21
19
13
13

Mladé Hanačky mohly v případě zvládnutí tohoto dvojzápasu na vlastní palubovce udělat mohutný krok k postupu
do závěrečného Final Four. Místo přísunu
potřebných bodů však oba duely hladce
ztratily, protivníkovi tím přepustily bronzový post a samy budou mít ještě dost
práce s uhájením čtvrtého fleku před potenciálně nebezpečným Žižkovem.
„Oba zápasy byly hodně podobné. Hosté měli dvě velmi kvalitní smečařky, které
výrazně předčily všechny naše útočnice
a rozhodly o výsledcích. My jsme navíc
doplatili na spoustu vlastních chyb, které
nás srážely dolů. Ve většině setů se nám
dařilo držet vyrovnaný průběh až do
koncovky, kterou vždy lépe zvládl soupeř
opírající se o dvě zmíněné opory,“ zhodnotil kouč prostějovského výběru U19
Lukáš Miček. „V příštím kole za dva týdny jedeme do Prahy na Španielku a tam
se bude rozhodovat. Potřebujeme aspoň
jedno vítězství,“ připojil Miček.

denthalerová, Boudová, libero Slavíková
– Dvořáčková, Adamčíková. Sestava
v druhém utkání: Dvořáčková, Valášková, Kociánová, Baláková, Strnadlová, Klusáková, libero Slavíková – Hubrová, Weidenthalerová, Adamčíková, Boudová.
„Vékáčko“ hájilo těsné vedení v tabulce
o jediný bodík před Olympem a současně chtělo co nejvíc odskočit Jihočeškám
i Řepům, aby se přiblížilo získání organizace jednoho z turnajů závěrečného
Final Four, kam už má s velkým předstihem zajištěn postup. Oba dílčí cíle
se podařilo stoprocentně splnit, neboť
kadetky AGELu přenechaly kousavému
sokovi jedinou sadu.
„V sobotu jsme odehráli výborné střetnutí
s maximální koncentrací i dodržováním
stanovené taktiky. Jen zpočátku jsme se
trochu hůř rozjížděli, ale jakmile holky
přestaly zbytečně chybovat, už Budějovice přehrávaly ve všech činnostech. Skvělá
byla hlavně naše obrana na síti i v poli, díky
které jsme soupeřovy útočnice vůbec
KADETKY
nenechaly pokládat míče na zem. NedělVK AGEL Prostějov – České Budějovi- ní odveta se v jiné sestavě vyvíjela zprvu
ce3:0(19,15,20)a3:1(22,-17,20,19) stejně, jenže ve druhé sadě přišel výpadek
Sestava v prvním utkání: Hubrová, s velkým počtem vlastních chyb. Naštěstí
Valášková, Baláková, Kociánová, Wei- mančaft po prostřídání znovu naplno
zabral a návratem k předchozímu kvalitníJUNIORKY
mu výkonu dovedl také druhý vzájemný
1. Olymp Praha 10 2 0 2 37:15 34
2. KP Brno
9 0 1 4 30:19 28
zápas do vítězného konce. Celý tým tak
3. Č. Budějovice 8 0 1 5 31:23 25
můžu jedině pochválit za dobrou kolektiv4. Prostějov 7 0 0 7 22:22 21
ní práci, holkám to šlo rovněž individuál5. Ostrava
2 1 1 10 16:35 9
6. Žižkov
2 1 1 10 14:36 9
ně,“ radoval se trenér Jaroslav Matěj.

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

basketbal, házená
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Basketbalisté Prostějova v mezičase hanácko-slezského souboje

DNES UŽ BUDE PŘIPRAVENÝ I TOMÁŠ MRVIŠ POSTUP V POHÁRU PŘES OPAVU PŘINESLA AŽ POSLEDNÍ MINUTA
BK PV
80
BC OP
77 ZAZNĚLO
exkluzivní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Pikantní dvojzápas proti Opavě absolvují v rozmezí několika dní basketbalisté
Prostějova. Čtvrteční pohárové
utkání zvládli, dnes se pokusí
přidat i vítězství v ligové soutěži. Nebude to přitom vůbec
lehké, protože hosté bojují
o elitní čtyřku.„Oba zápasy jsou
pro nás důležité, i když máme
basketbalista Tomáš Mrviš (uprostřed) dnes nebude chybět v seněkteré zdravotní problémy. Prostějovský
stavě kouče Zbyňka Cholevy.
Foto: www.orliprostejov.cz
Ten první jsme zvládli, snad se
to podaří i v ligovém zápase,“ sledním ligovém utkání už ale odehrál naznačila, že Orly čeká další vydoufá Zbyněk Choleva, trenér přes dvacet minut a devíti body a šesti rovnaný duel. Potvrzuje to i názor
asistencemi pomohl Opavě k výhře trenéra Petra Czudka, podle něhož
Ariete Prostějov.
Po nucené pauze by mohl být k dispozici také Tomáš Mrviš. Slovenský
křídelník měl v poslední době problémy se zánětem v kotníku, už ale s týmem trénuje a existuje reálná naděje,
že do utkání naskočí.
Opava se naopak už může spoléhat na
pomoc Ladislava Sokolovského. Zkušený basketbalista se od začátku ledna
pomalu začal vracet do sestavy, v po-

na půdě svitavských Turů. Poslední
ligové utkání absolvoval také rozehrávač Jakub Šiřina, který musel kvůli
žaludečním problémům vynechat
pohárové střetnutí.
„V posledních devíti zápasech Opava
šestkrát vyhrála. To rozhodně není špatná bilance. Soupeř má dobrou formu a
k vítězství budeme potřebovat podat
opravdu kvalitní výkon,“ tvrdí Choleva.
Těsná porážka v pohárovém duelu

nebudou jeho svěřenci bez šancí.
„Poslední vzájemné utkání nevyhrál
lepší, ale šťastnější tým,“ řekl Czudek.
Prostějovské hráče bude zajímat
i poločasový program. Během přestávky se budou losovat semifinálové dvojice pohárové soutěže. „Přáli
bychom si Brno,“ uvedl s úsměvem
Ivan Pospíšil, předseda prostějovského klubu. Splní se Orlům sen?

PROSTĚJOV Až do poslední minuty se basketbalisté Prostějova
museli obávat o výsledek pohárového čtvrtfinále proti Opavě. Houževnatého soupeře porazili těsným poměrem tří bodů a postoupili mezi
čtyři nejlepší týmy soutěže. Tím
však ale jízda Orlů nekončí, vedení
klubu se již před sezónou nechalo
slyšet, že by rádo zopakovalo finále
a při neúčasti Nymburku není nemožný i skok na trůn!
Už první minuty čtvrtečního duelu naznačily, že svěřence kouče Cholevy čeká
náročné střetnutí. Slezané se dostali do
vedení a drželi si náskok čtyř bodů. Orli
větší ztrátu nepřipustili, přesto na konci úvodní desetiminutovky prohrávali
20:22.
Ve druhé části poločasu se domácí
basketbalisté zvedli. Po trojkách od
Talleyho, Kouřila a Peterky se dostali
do vedení a získali místy náskok sedmi

NA TISKOVCE...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Spadl nám kámen ze srdce. Očekával jsem vyrovnané střetnutí, což se potvrdilo. Opava ukázala svoji sílu. Hráčům nechyběla odvaha a agresivita. Hosté se trefovali i z těžkých pozic, proto
jsme se nedostali do většího náskoku. Oddechli jsme si až po posledním útoku. Postup je pro
nás velkým úspěchem. Chceme v poháru uspět a díky vítězství zůstáváme ve hře, což je příjemné.“

Petr CZUDEK - BK Opava:

„Chtěli jsme postoupit a zopakovat semifinálový úspěch z loňské sezony. Tým podal slušný
výkon a díky tomu držel svoji šanci až do posledních minut. Bohužel jsme udělali několik chyb,
které nás stály zápas. Koncovky nám v poslední době nejdou. S nasazením celého týmu jsem
mohl být spokojený, každý se snažil ze sebe dostat maximum. S výsledkem ale spokojení být
nemůžeme. Postup byl blízko.“

bodů. Opava, která v zápase proměnila
rovných deset trojek, dokázala odpovědět. Po dvaceti minutách proto domácí
vedli pouze 44:41.
Následující střetnutí přineslo velkou
bitvu. Sokolovký brzy vyrovnal a body
Gniadka přinesly obrat ve skóre. Soupeři se tahali o každý bod. Poslední slovo
ve třetí čtvrtině měl Kouřil. Jeho zásluhou Hanáci vstupovali do závěrečné
části vyrovnaného duelu za stavu 61:59.

O postup do finálového turnaje se bojovalo až do poslední minuty. Prostějovu
k poklidné koncovce nepomohly ani
trefy Talleyho, který zařídil náskok čtyř
bodů. Klečka ve 37. minutě vyrovnával na 72:72 a po koši Blažka dokonce
Opava vedla 77:76. Až v poslední minutě si domácí oddechli. Steffel využil
ideální přihrávku Talleyho a Tomanec
z trestných hodů o chvíli později stanovil konečné skóre.
(lv)

VÍCE O FINAL FOUR NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Házenkářský Jeřábkův memoriál 2015 si domácí muži
Sokola II nechali zbytečně utéct, vyhrála Lesana Zubří
trofeje se v hale RG a ZŠ ve Studentské ulici vyloženě rýsoval, stačilo
pro Večerníkk
neprohrát závěrečný duel. Bohužel
Marek SONNEVEND
jej hostitelé odflákli, vinou porážky
spadli až na třetí post a nejvyšší pozici
PROSTĚJOV Přípravný turnaj v há- přenechali Lesaně Zubří. Škoda.
zené Jeřábkův memoriál má opravdu
PRÙBÌH TURNAJE
velmi dlouhou tradici, v sobotu se
konal jeho už šestapadesátý ročník.
A pořádající oddíl TJ Sokol II Prostě- První utkání: TJ Sokol II Prostějov jov mnoho dlouhých let čeká na další Tatran Litovel „B“ 28:26 (17:13)
triumf, kterých v minulosti sbíral dost Sestava Prostějova: Hrubý, Nesvada dost. Tentokrát měli domácí pr- ba – Ordelt 1, Čelovský 3, Burget 1,
venství doslova na dosah, jenže si jej Chytil 1, Raška, Jura, Jurík 4, Kosina
hodně zbytečně nechali protéct mezi 5, Kozlovský 4, Mikulka 2, Münster
prsty. Význam i prestiž akce sice šly 2, Procházka 5.
v současnosti oproti předrevolučním Domácí druholigista byl v úvodním
letům dolů, momentálně jde vylože- střetnutí celého dne jasným favoritem
ně o přípravu bez důrazné honby za proti mužstvu z oblastního přeboru.
výsledky. Přesto by organizátory cel- A svou roli zpočátku bezpečně plnil,
kové vítězství určitě potěšilo, zvlášť po když si vypracoval větší náskok a směřoprodlužující se šňůře druhých či ještě val k vysoké výhře. Ve druhém poločase
horších příček. Navíc zisk pomyslné však prostějovský tým citelně polevil,

Původní reportáž

hlavně defenziva mu po celý zápas nepracovala příliš dobře. Tudíž byl nakonec rád za vítězství o hubené dva góly.
Hodnocení trenéra
Sokola II Aloise Juríka:
„V sestavě nám sice chyběla řada hráčů,
ale to nemůže být žádná omluva, protože se bez nich budeme muset obejít
celé jaro. Tento zápas jsme každopádně
měli zvládnout mnohem lépe, bohužel
se kluci až moc přizpůsobili papírově
slabšímu soupeři.“
Druhé utkání: Legata Hustopeče - Lesana Zubří 30:26 (14:13)

Bitva rivalů z jižní skupiny 2. ligy byla
podobně vyrovnaná, jako jejich průběžné postavení v polovině soutěže (Hustopeče 5. a Prostějov 7. se shodným ziskem 12 bodů). Přesto byli většinu času
o kousek vepředu Sokolové, kteří měli
hned několikrát možnost utéct do rozhodujícího náskoku. Protivník ovšem
vždycky dotáhl, takže o výsledku rozhodovala dramatická koncovka. A tu
nejtěsnějším poměrem zvládl výběr TJ.
Hodnocení trenéra
Sokola II Aloise Juríka:
„Ani v tomto zápase jsme nepodali zdaleka ideální výkon, ale přece jen šla naše
hra oproti prvnímu utkání nahoru. Chlapi o poznání lépe plnili taktické pokyny
a pevněji drželi obranu, díky čemuž jsme
dokázali vyhrát. Pomohla samozřejmě
i střelecká potence Jirky Kozlovského.“

Třetí utkání: TJ Sokol II Prostějov –
Legata Hustopeče 24:23 (14:12)
Sestava Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Ordelt 1, Čelovský 2, Burget 2,
Chytil, Raška, Jura, Jurík, Kosina 2,
Kozlovský 8, Mikulka 4, Münster 2, Čtvrté utkání: Lesana Zubří – Tatran
Litovel „B“ 33:25 (18:12)
Procházka 3.

Páté utkání: Legata Hustopeče – Tat- levili, zejména bránění nestálo ani za řeč
ran Litovel „B“ 22:20 (11:11)
a Lesana, jež ve své soutěži uzavírá tabulku, trpělivým pojetím razantně otočila
Šesté utkání: TJ Sokol II Prostějov - skóre na 14:21. Teprve po téhle mizerné
Lesana Zubří 24:29 (13:12)
střední pasáži duelu se Prostějované troSestava Prostějova: Hrubý, Nesvad- chu vzpamatovali, leč na záchranu výba - Ordelt 2, Čelovský 1, Burget 1, sledku již bylo pozdě.
Hodnocení trenéra
Chytil, Raška, Jura 3, Jurík 3, Kosina
Sokola II Aloise Juríka:
4, Kozlovský 4, Mikulka 3, Münster
„Vstup do zápasu byl sice dobrý, ale po3, Procházka.
K ovládnutí letošního Jeřábkova memo- stupem času se projevil špatný přístup
riálu stačila hostitelům i remíza, což se hlavně některých zkušených hráčů, kteří
v úvodu nezdálo jako žádný nepřekona- s sebou stáhli dolů celý mančaft. Kluci si
telný problém. Soupeř z druholigové gru- na hřišti dělali doslova co chtěli, absolutpySeverníMoravazpočátkuvůbecnesta- ně neplnili pokyny, obrana i útok byly
čil náporu domácích, kteří rychle získali hrozné a podle toho utkání dopadlo.
slibný náskok 8:2. Jenže pak fatálně po- Jsem opravdu moc zklamaný a naštvaný.“
1.
2.
3.
4.

KONEÈNÁ TABULKA JEØÁBKOVA MEMORIÁLU 2015
L. Zubøí
2 0
1
88:79
Hustopeèe
2 0
1
75:70
Prostìjov
2 0
1
76:78
Litovel B
0 0
3
71:83

4
4
4
0

Alois Jurík: „Někteří hráči mě zklamali svým přístupem,
jít před utkáním na pivo prostě není možné. To je drzost!“
pro Večerník

exkluzivní rozhovor

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Mohli se radovat z prvenství na domácím
Jeřábkově memoriálu, místo toho zavládlo v táboře prostějovských házenkářů rozčarování přecházející až v nepříjemně hutnou atmosféru... Za všechno mohlo hrubě nezvládnuté poslední střetnutí se Zubřím, po němž muži Sokola II spadli z vedoucí
příčky až na konečnou třetí. A hlavní trenér„áčka“ oddílu TJ Alois
Jurík neskrýval vzhledem k okolnostem své naštvání. Interview,
které poskytl Večerníku, tak bylo pořádně peprné...
●● Úvodem co říkáte na celý turnaj?
„Jsem doslova konsternovaný přístupem některých hráčů... Už první dva
zápasy nebyly z naší strany navzdory
vítězstvím moc kvalitní, v obou jsme se
totiž přizpůsobili slabšímu soupeři. No
a potom přišla ta závěrečná hrůza. Klukům jsem už před turnajem zdůrazňoval,
aby je ani nenapadlo jít během něj někam na procházku, a stejně neposlechli.
Před posledním utkáním jsme měli
hodinu a půl pauzu, čehož někteří hráči
využili k odchodu na pivo! Pochopitelně
nezůstalo u jednoho a na výkonu proti
Zubří to bylo jasně vidět. Takže přístup

katastrofální, navíc si Jirka Kosina pustil
hubu na špacír, proto jsem ho už během
prvního poločasu poslal do šatny. Herně
jsme nebyli schopní ubránit ani nejtriviálnější situace, místo toho mančaft čekal, že
mu to samo spadne do klína jako v úvodních dvou zápasech. Zubří tak stačil průměr k hladké výhře o pět branek, zatímco
náš výkon se ve střední části utkání rozpadl jako domeček z karet. Jsem hodně
zklamaný a nepříjemně překvapený,
s tím přístupem budeme muset něco
udělat. Takhle dělat sport prostě nejde!“
●● Omlouvá váš tým aspoň částečně
nekompletní sestava?

„Řada absencí nám samozřejmě nepomáhá, ale to nelze brát jako žádnou
omluvu, protože v takovém složení
prostě odehrajeme celou jarní část
a musíme to brát jako fakt. Každopádně
je nepříjemné, že k dlouhodobě zraněné
trojici Martin Bečička, Pavel Šestořád,
David Jurečka se čerstvě přidal i Kristián
Bokůvka s výronem v kotníku, navíc Michal Jurík ukončil kariéru. Prostě si musíme vystačit s tím, co máme.“
●● Byl ze tří turnajových soubojů nejlepší ten proti Hustopečím?
„Asi jo, ale ani v tomhle utkání nebyl
náš výkon příliš dobrý. Aspoň však
hráči dokázali v převážné míře plnit
zadané úkoly, a když byli na place ti
zkušení, bylo to cítit. Jenže místo dal-

“

a dá se pochopit, že od kluků z lavičky
nemůžu chtít zázraky. Spíš mi strašně
vadí ten zmíněný přístup některých
kluků, kteří bez ohledu na následky
vyrazí na pivo a pak doma předvedou
takový paskvil. To se potom stydím, že
jsem trenérem házené. A pro těch pár
diváků v hledišti muselo jít o úžasný
zážitek...“ (ironicky)
●● Mrzí závěrečná porážka tím víc, že
vás připravila o triumf na Jeřábkově
memoriálu po mnoha letech?
„Tohle až tolik neřeším, osobně jsem
dnešní akci bral jako normální přípravný
turnaj vhodný i k vyzkoušení různých
věcí a variant. Na druhou stranu vyhrát
doma je vždycky dobré, a pokud se o to
takovým způsobem sami připravíme, je

To se pak stydím, že jsem trenérem
házené. Pro těch pár diváků v hledišti
muselo jít o vskutku úžasný zážitek...

šího zvyšování náskoku jsme soupeře
nechali pokaždé dotáhnout, na což
mělo vliv i prostřídání sestavy. Tohle
má v přípravném turnaji své místo

to ostuda. Opakuji, zkrátka není možné,
aby se šest hráčů sbalilo a šlo před zápasem na pivo! To považuju za nebetyčnou drzost i nezodpovědnost směrem

Foto: archív Večerníku

k ostatním spoluhráčům, kteří zůstali na
hale a nastoupili normálně střízliví...“
●● Před začátkem odvetné části soutěže už zbývá jediný víkend. Co vás
během něj čeká?
„Další přípravný turnaj ve Velké Bystřici,
kde nastoupíme proti domácím, kteří
vedou severomoravskou skupinu druhé
ligy, a chybět nebude ani Bystřice pod
Hostýnem coby čtvrtý celek první ligy.
Tím pádem je jasné, že půjde o těžký turnaj, jenž nás před následným vstupem do
jara pořádně prověří.“
●● Můžete mít ve druhé půlce soutěže ještě záchranářské starosti?

„Padat by měly jen poslední dva týmy,
my jsme sedmí a na sestupové jedenácté místo máme náskok šesti bodů, ale já
rozhodně neočekávám jaro bez problémů. Zvlášť jestli kluci nepůjdou aspoň
trochu do sebe, nezlepší přístup a hodně nezaberou. Hned na úvod jedeme
do Telnice, která je právě předposlední
a bude tak hrát o život. Pak hostíme
Napajedla, jež mají v kompletní sestavě
hodně silný mančaft. A případné dvě
porážky nás můžou k sestupu rychle
přiblížit. Tudíž apeluju na hráče, ať si
uvědomí vážnost situace a přestanou se
chovat jako dneska.“

Pondělí 2. února 2015
www.vecernikpv.cz

basketbal, házená
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Basketbalisté Prostějova v mezičase hanácko-slezského souboje

DNES UŽ BUDE PŘIPRAVENÝ I TOMÁŠ MRVIŠ POSTUP V POHÁRU PŘES OPAVU PŘINESLA AŽ POSLEDNÍ MINUTA
BK PV
80 ZAZNĚLO
BC OP
77 NA TISKOVCE...
exkluzivní zpravodajství

šestkrát vyhrála. To rozhodně není špatná bilance. Soupeř má dobrou formu a
k vítězství budeme potřebovat podat
opravdu kvalitní výkon,“ tvrdí Choleva.
Těsná porážka v pohárovém duelu
naznačila, že Orly čeká další vyrovnaný duel. Potvrzuje to i názor trenéra
Petra Czudka, podle něhož nebudou
jeho svěřenci bez šancí. „Poslední
vzájemné utkání nevyhrál lepší, ale
šťastnější tým,“ řekl Czudek.
Prostějovské hráče bude zajímat
i poločasový program. Během přestávky se budou losovat semifinálové dvojice pohárové soutěže. „Přáli
bychom si Brno,“ uvedl s úsměvem
Ivan Pospíšil, předseda prostějovského klubu. Splní se Orlům sen?

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Pikantní dvojzápas proti Opavě absolvují v rozmezí několika dní basketbalisté
Prostějova. Čtvrteční pohárové
utkání zvládli, dnes se pokusí
přidat i vítězství v ligové soutěži. Nebude to přitom vůbec
lehké, protože hosté bojují
o elitní čtyřku.„Oba zápasy jsou
pro nás důležité, i když máme
některé zdravotní problémy.
Ten první jsme zvládli, snad se
to podaří i v ligovém zápase,“
doufá Zbyněk Choleva, trenér
Ariete Prostějov.
Po nucené pauze by mohl být k dispozici také Tomáš Mrviš. Slovenský
křídelník měl v poslední době problémy se zánětem v kotníku, už ale s týmem trénuje a existuje reálná naděje,
že do utkání naskočí.
Opava se naopak už může spoléhat
na pomoc Ladislava Sokolovského.
Zkušený basketbalista se od začátku
ledna pomalu začal vracet do sesta-

Tomáš Mrviš dnes nebude chybět v sestavě kouče Zbyňka Cholevy.
Foto: www.orliprostejov.cz

vy, v posledním ligovém utkání už
ale odehrál přes dvacet minut a devíti body a šesti asistencemi pomohl
Opavě k výhře na půdě svitavských
Turů. Poslední ligové utkání absolvoval také rozehrávač Jakub Šiřina, který
musel kvůli žaludečním problémům
vynechat pohárové střetnutí.
„V posledních devíti zápasech Opava

PROSTĚJOV Až do poslední minuZbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
ty se basketbalisté Prostějova museli „Spadl nám kámen ze srdce. Očekával jsem vyrovnané střetnutí, což se potvrdilo. Opava ukáobávat o výsledek pohárového čtvrt- zala svoji sílu. Hráčům nechyběla odvaha a agresivita. Hosté se trefovali i z těžkých pozic, proto
finále proti Opavě. Houževnatého jsme se nedostali do většího náskoku. Oddechli jsme si až po posledním útoku. Postup je pro
nás velkým úspěchem. Chceme v poháru uspět a díky vítězství zůstáváme ve hře, což je přísoupeře porazili těsným poměrem jemné.“
tří bodů a postoupili mezi čtyři nejPetr CZUDEK - BK Opava:
lepší týmy soutěže. Tím však ale jízda „Chtěli jsme postoupit a zopakovat semifinálový úspěch z loňské sezony. Tým podal slušný
Orlů nekončí, vedení klubu se již před výkon a díky tomu držel svoji šanci až do posledních minut. Bohužel jsme udělali několik chyb,
sezónou nechalo slyšet, že by rádo které nás stály zápas. Koncovky nám v poslední době nejdou. S nasazením celého týmu jsem
být spokojený, každý se snažil ze sebe dostat maximum. S výsledkem ale spokojení být
zopakovalo finále a při neúčasti Nym- mohl
nemůžeme. Postup byl blízko.“
burku není nemožný i skok na trůn!
Už první minuty čtvrtečního duelu na- náročné střetnutí. Slezané se dostali do ve- se tahali o každý bod. Poslední slovo ve
značily, že svěřence kouče Cholevy čeká dení a drželi si náskok čtyř bodů. Orli větší třetí čtvrtině měl Kouřil. Jeho zásluhou
ztrátu nepřipustili, přesto na konci úvodní Hanáci vstupovali do závěrečné části vyKAM NA KOOPERATIVA NBL...
desetiminutovky prohrávali 20:22.
rovnaného duelu za stavu 61:59.
Ve druhé části poločasu se domácí O postup do finálového turnaje se bojoDohrávka 21. kola, pátek 6. února 2015, 18:00 hodin:
basketbalisté zvedli. Po trojkách od valo až do poslední minuty. Prostějovu
BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk.
Talleyho, Kouřila a Peterky se dostali k poklidné koncovce nepomohly ani
31. kolo, středa 4. února 2015, 18:00 hodin:
Ariete Prostějov - BK Opava (pondělí 2.2., 18.00), GEOSAN Kolín - do vedení a získali místy náskok sedmi trefy Talleyho, který zařídil náskok čtyř
Qanto Tuři Svitavy (17.45), SLUNETA Ústí nad Labem - BK Děčín, USK bodů. Opava, která v zápase proměnila bodů. Klečka ve 37. minutě vyrovnával
rovných deset trojek, dokázala odpově- na 72:72 a po koši Blažka dokonce OpaPraha - BK JIP Pardubice, MMCITÉ Brno - Lions J. Hradec (18:30).
32. kolo, sobota 7. února 2015, 18:00 hodin:
dět. Po dvaceti minutách proto domácí va vedla 77:76. Až v poslední minutě si
NH Ostrava - Lions J. Hradec (17:30), BK JIP Pardubice - MMCITÉ vedli pouze 44:41.
domácí oddechli. Steffel využil ideální
Brno, Qanto Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad Labem (19.30), Ariete Následující střetnutí přineslo velkou přihrávku Talleyho a Tomanec z trestProstějov - GEOSAN Kolín (neděle 8.2., 17.00), USK Praha - BK Dě- bitvu. Sokolovký brzy vyrovnal a body ných hodů o chvíli později stanovil kočín (neděle 8.2., 17.00).
Gniadka přinesly obrat ve skóre. Soupeři nečné skóre.
(lv)

Házenkářský Jeřábkův memoriál 2015 si domácí muži
Sokola II nechali zbytečně utéct, vyhrála Lesana Zubří
trofeje se v hale RG a ZŠ ve Studentské ulici vyloženě rýsoval, stačilo
pro Večerníkk
neprohrát závěrečný duel. Bohužel
Marek SONNEVEND
jej hostitelé odflákli, vinou porážky
spadli až na třetí post a nejvyšší pozici
PROSTĚJOV Přípravný turnaj v há- přenechali Lesaně Zubří. Škoda.
zené Jeřábkův memoriál má opravdu
PRÙBÌH TURNAJE
velmi dlouhou tradici, v sobotu se
konal jeho už šestapadesátý ročník.
A pořádající oddíl TJ Sokol II Prostě- První utkání: TJ Sokol II Prostějov jov mnoho dlouhých let čeká na další Tatran Litovel „B“ 28:26 (17:13)
triumf, kterých v minulosti sbíral dost Sestava Prostějova: Hrubý, Nesvada dost. Tentokrát měli domácí pr- ba – Ordelt 1, Čelovský 3, Burget 1,
venství doslova na dosah, jenže si jej Chytil 1, Raška, Jura, Jurík 4, Kosina
hodně zbytečně nechali protéct mezi 5, Kozlovský 4, Mikulka 2, Münster
prsty. Význam i prestiž akce sice šly 2, Procházka 5.
v současnosti oproti předrevolučním Domácí druholigista byl v úvodním
letům dolů, momentálně jde vylože- střetnutí celého dne jasným favoritem
ně o přípravu bez důrazné honby za proti mužstvu z oblastního přeboru.
výsledky. Přesto by organizátory cel- A svou roli zpočátku bezpečně plnil,
kové vítězství určitě potěšilo, zvlášť po když si vypracoval větší náskok a směřoprodlužující se šňůře druhých či ještě val k vysoké výhře. Ve druhém poločase
horších příček. Navíc zisk pomyslné však prostějovský tým citelně polevil,

Původní reportáž

hlavně defenziva mu po celý zápas nepracovala příliš dobře. Tudíž byl nakonec rád za vítězství o hubené dva góly.
Hodnocení trenéra
Sokola II Aloise Juríka:
„V sestavě nám sice chyběla řada hráčů,
ale to nemůže být žádná omluva, protože se bez nich budeme muset obejít
celé jaro. Tento zápas jsme každopádně
měli zvládnout mnohem lépe, bohužel
se kluci až moc přizpůsobili papírově
slabšímu soupeři.“
Druhé utkání: Legata Hustopeče - Lesana Zubří 30:26 (14:13)

Bitva rivalů z jižní skupiny 2. ligy byla
podobně vyrovnaná, jako jejich průběžné postavení v polovině soutěže (Hustopeče 5. a Prostějov 7. se shodným ziskem 12 bodů). Přesto byli většinu času
o kousek vepředu Sokolové, kteří měli
hned několikrát možnost utéct do rozhodujícího náskoku. Protivník ovšem
vždycky dotáhl, takže o výsledku rozhodovala dramatická koncovka. A tu
nejtěsnějším poměrem zvládl výběr TJ.
Hodnocení trenéra
Sokola II Aloise Juríka:
„Ani v tomto zápase jsme nepodali zdaleka ideální výkon, ale přece jen šla naše
hra oproti prvnímu utkání nahoru. Chlapi o poznání lépe plnili taktické pokyny
a pevněji drželi obranu, díky čemuž jsme
dokázali vyhrát. Pomohla samozřejmě
i střelecká potence Jirky Kozlovského.“

Třetí utkání: TJ Sokol II Prostějov –
Legata Hustopeče 24:23 (14:12)
Sestava Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Ordelt 1, Čelovský 2, Burget 2,
Chytil, Raška, Jura, Jurík, Kosina 2,
Kozlovský 8, Mikulka 4, Münster 2, Čtvrté utkání: Lesana Zubří – Tatran
Litovel „B“ 33:25 (18:12)
Procházka 3.

Páté utkání: Legata Hustopeče – Tat- levili, zejména bránění nestálo ani za řeč
ran Litovel „B“ 22:20 (11:11)
a Lesana, jež ve své soutěži uzavírá tabulku, trpělivým pojetím razantně otočila
Šesté utkání: TJ Sokol II Prostějov - skóre na 14:21. Teprve po téhle mizerné
Lesana Zubří 24:29 (13:12)
střední pasáži duelu se Prostějované troSestava Prostějova: Hrubý, Nesvad- chu vzpamatovali, leč na záchranu výba - Ordelt 2, Čelovský 1, Burget 1, sledku již bylo pozdě.
Hodnocení trenéra
Chytil, Raška, Jura 3, Jurík 3, Kosina
Sokola II Aloise Juríka:
4, Kozlovský 4, Mikulka 3, Münster
„Vstup do zápasu byl sice dobrý, ale po3, Procházka.
K ovládnutí letošního Jeřábkova memo- stupem času se projevil špatný přístup
riálu stačila hostitelům i remíza, což se hlavně některých zkušených hráčů, kteří
v úvodu nezdálo jako žádný nepřekona- s sebou stáhli dolů celý mančaft. Kluci si
telný problém. Soupeř z druholigové gru- na hřišti dělali doslova co chtěli, absolutpySeverníMoravazpočátkuvůbecnesta- ně neplnili pokyny, obrana i útok byly
čil náporu domácích, kteří rychle získali hrozné a podle toho utkání dopadlo.
slibný náskok 8:2. Jenže pak fatálně po- Jsem opravdu moc zklamaný a naštvaný.“
1.
2.
3.
4.

KONEÈNÁ TABULKA JEØÁBKOVA MEMORIÁLU 2015
L. Zubøí
2 0
1
88:79
Hustopeèe
2 0
1
75:70
Prostìjov
2 0
1
76:78
Litovel B
0 0
3
71:83

4
4
4
0

Alois Jurík: „Někteří hráči mě zklamali svým přístupem,
jít před utkáním na pivo prostě není možné. To je drzost!“
pro Večerník

exkluzivní rozhovor

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Mohli se radovat z prvenství na domácím
Jeřábkově memoriálu, místo toho zavládlo v táboře prostějovských házenkářů rozčarování přecházející až v nepříjemně hutnou atmosféru... Za všechno mohlo hrubě nezvládnuté poslední střetnutí se Zubřím, po němž muži Sokola II spadli z vedoucí
příčky až na konečnou třetí. A hlavní trenér„áčka“ oddílu TJ Alois
Jurík neskrýval vzhledem k okolnostem své naštvání. Interview,
které poskytl Večerníku, tak bylo pořádně peprné...
●● Úvodem co říkáte na celý turnaj?
„Jsem doslova konsternovaný přístupem některých hráčů... Už první dva
zápasy nebyly z naší strany navzdory
vítězstvím moc kvalitní, v obou jsme se
totiž přizpůsobili slabšímu soupeři. No
a potom přišla ta závěrečná hrůza. Klukům jsem už před turnajem zdůrazňoval,
aby je ani nenapadlo jít během něj někam na procházku, a stejně neposlechli.
Před posledním utkáním jsme měli
hodinu a půl pauzu, čehož někteří hráči
využili k odchodu na pivo! Pochopitelně
nezůstalo u jednoho a na výkonu proti
Zubří to bylo jasně vidět. Takže přístup

katastrofální, navíc si Jirka Kosina pustil
hubu na špacír, proto jsem ho už během
prvního poločasu poslal do šatny. Herně
jsme nebyli schopní ubránit ani nejtriviálnější situace, místo toho mančaft čekal, že
mu to samo spadne do klína jako v úvodních dvou zápasech. Zubří tak stačil průměr k hladké výhře o pět branek, zatímco
náš výkon se ve střední části utkání rozpadl jako domeček z karet. Jsem hodně
zklamaný a nepříjemně překvapený,
s tím přístupem budeme muset něco
udělat. Takhle dělat sport prostě nejde!“
●● Omlouvá váš tým aspoň částečně
nekompletní sestava?

„Řada absencí nám samozřejmě nepomáhá, ale to nelze brát jako žádnou
omluvu, protože v takovém složení
prostě odehrajeme celou jarní část
a musíme to brát jako fakt. Každopádně
je nepříjemné, že k dlouhodobě zraněné
trojici Martin Bečička, Pavel Šestořád,
David Jurečka se čerstvě přidal i Kristián
Bokůvka s výronem v kotníku, navíc Michal Jurík ukončil kariéru. Prostě si musíme vystačit s tím, co máme.“
●● Byl ze tří turnajových soubojů nejlepší ten proti Hustopečím?
„Asi jo, ale ani v tomhle utkání nebyl
náš výkon příliš dobrý. Aspoň však
hráči dokázali v převážné míře plnit
zadané úkoly, a když byli na place ti
zkušení, bylo to cítit. Jenže místo dal-

“

a dá se pochopit, že od kluků z lavičky
nemůžu chtít zázraky. Spíš mi strašně
vadí ten zmíněný přístup některých
kluků, kteří bez ohledu na následky
vyrazí na pivo a pak doma předvedou
takový paskvil. To se potom stydím, že
jsem trenérem házené. A pro těch pár
diváků v hledišti muselo jít o úžasný
zážitek...“ (ironicky)
●● Mrzí závěrečná porážka tím víc, že
vás připravila o triumf na Jeřábkově
memoriálu po mnoha letech?
„Tohle až tolik neřeším, osobně jsem
dnešní akci bral jako normální přípravný
turnaj vhodný i k vyzkoušení různých
věcí a variant. Na druhou stranu vyhrát
doma je vždycky dobré, a pokud se o to
takovým způsobem sami připravíme, je

To se pak stydím, že jsem trenérem
házené. Pro těch pár diváků v hledišti
muselo jít o vskutku úžasný zážitek...

šího zvyšování náskoku jsme soupeře
nechali pokaždé dotáhnout, na což
mělo vliv i prostřídání sestavy. Tohle
má v přípravném turnaji své místo

to ostuda. Opakuji, zkrátka není možné,
aby se šest hráčů sbalilo a šlo před zápasem na pivo! To považuju za nebetyčnou drzost i nezodpovědnost směrem

Foto: archív Večerníku

k ostatním spoluhráčům, kteří zůstali na
hale a nastoupili normálně střízliví...“
●● Před začátkem odvetné části soutěže už zbývá jediný víkend. Co vás
během něj čeká?
„Další přípravný turnaj ve Velké Bystřici,
kde nastoupíme proti domácím, kteří
vedou severomoravskou skupinu druhé
ligy, a chybět nebude ani Bystřice pod
Hostýnem coby čtvrtý celek první ligy.
Tím pádem je jasné, že půjde o těžký turnaj, jenž nás před následným vstupem do
jara pořádně prověří.“
●● Můžete mít ve druhé půlce soutěže ještě záchranářské starosti?

„Padat by měly jen poslední dva týmy,
my jsme sedmí a na sestupové jedenácté místo máme náskok šesti bodů, ale já
rozhodně neočekávám jaro bez problémů. Zvlášť jestli kluci nepůjdou aspoň
trochu do sebe, nezlepší přístup a hodně nezaberou. Hned na úvod jedeme
do Telnice, která je právě předposlední
a bude tak hrát o život. Pak hostíme
Napajedla, jež mají v kompletní sestavě
hodně silný mančaft. A případné dvě
porážky nás můžou k sestupu rychle
přiblížit. Tudíž apeluju na hráče, ať si
uvědomí vážnost situace a přestanou se
chovat jako dneska.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

V LÉTĚ NASTANE VELKÁ FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE
pro Večerník

exkluzivní reportáž

Jiří MOŽNÝ
SMRŽICE Fotbal na amatérské úrovni čeká od letošního léta
velká proměna. Pokrok a nástup moderních technologií se totiž
nevyhýbá ani sportu a nejpopulárnější hra na světě, která má jen
v České republice téměř tři sta tisíc členů, se právě vydává cestou
elektronizace. I v těch nejmenších dědinkách hrajících „pralesní
ligy“ tak odzvoní tradičnímu papírování a zažitému způsobu vyřizování agendy. Od sezony 2015/2016 se totiž mnohem více věcí
bude řešit ryze a výhradně přes internet! A tvůrci tohoto systému
si od toho slibují úsporu času i energie. Ne všude ale zatím převládá bezbřehé nadšení. A to především díky nepříliš pozitivním
zkušenostem s problémy při modernizaci veřejné správy... Vše se
probíralo na sobotní nevolební valné hromadě Okresního fotbalového svazu Prostějov, která se konala ve Smržicích. Večerník vše
sledoval pěkně zblízka.
Přibližně v polovině svého období se
v těchto dnech nacházejí výbory a komise okresních i krajských fotbalových
svazů. Hlavním tématem aktuálně
svolávaných valných hromad tak není
volba nových oddílových zástupců
v nadřazených fotbalových orgánech,
ale příprava na „Fotbalovou (r)evoluci“,
jak celý projekt nazvala Fotbalová asociace České republiky.
„Věřím, že vše jednodušší prostě bude.
Hlavně ale musíme chtít a na novinky
si rychle zvyknout. Máme z toho sice
všichni obavy, protože však víme, že
to jde v jiných zemích, a není to jen
Slovensko, tak proč by to nemohlo jít
u nás? Zdůrazňuji ale, že hlavně musí
lidé chtít. Pokud nebudou, můžete se
stavět na hlavu a stejně to bude všechno špatně,“ poznamenal předseda prostějovského OFS Milan Elfmark, který

a tímto rozhodnutím z Prahy jsou ohroženy malé oddíly. Například ne všude
je kvalitní přístup k internetu, hráči se
scházejí na poslední chvíli a bude to
čím dál horší. Něco podobného lze realizovat ve vyšších soutěžích, pro nás je
ale lepší papírový formát. Uvidíme, co
ostatní kluby, asi nám ale nezbude nic
jiného, než se přizpůsobit...,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Kamler.
Potlačuje se však podle něj samotná hra
a naopak stále přibývá různých povinností. „Už jen koncese na prodej alkoholu nás stála hromadu běhání, přičemž
menší kluby právě z tohoto fungují,
sponzory nemají. Dříve svaz posílal
příspěvky za přihlášení se do soutěže,
teď za to my platíme poplatky! Pokud
je na tom svaz tak dobře, že může rozdávat, tak by nám měl poslat zdarma
aspoň notebooky, jinak je to likvidační,“ rozohnil se Jan Kamler.
„Papírové zápisy nastoupí jen při technických problémech a bude tu možnost předpřipravit si sestavu od pátku.
Nastane také bezkontaktní vyplácení
rozhodčích formou měsíční sběrné
faktury a FAČR bude oddílům přispívat dotací deset tisíc korun na počítač
a internet,“ doplnil další podstatné informace Elfmark.

je optimistou a předkládaným pozitivům nového pořádku osobně věří.
Nově odpadnou papírové zápisy o utkání, vše se bude řešit online přes počítač,
končí i dosavadní registrační průkazy
a k elektronickému členství přibude online registrace hráčů.Akvůlivyřízenípřestupů či hostování odpadne cesta do
Olomouce, vše půjde zařídit z domu.
Při tvorbě sestavy také bude zřejmé, kteří
hráči mohou nastoupit a kdo případně
Pro dva lidi práce až dost
nemá zaplacené příspěvky. Neměl by se
tak opakovat podzimní problém Slatinic V každém případě je to radikální
v I.A třídě Olomouckého KFS, jimž nyní změna. A zejména v nejnižších třídách, kde se hraje vyloženě pro rahrozí odečtení patnácti bodů.
dost a někdy je problém na utkání
Ne všude je kvalitní signál sehnat i jedenáct zdravých hráčů,
Všichni ale nadšení svazového bosse vzbuzuje nynější záměr FAČR obanesdílejí, rozhovořil se o tom například vy. „Moc toho zatím nevíme a třeba se
Jan Kamler z 1.FC Olešnice u Bouzova. bojíme zbytečně, ale i přes zmíněnou
„Zdá se nám to vše strašně narychlo dotaci to zřejmě zatíží klub. Budeme

!!!DĚKUJEME!!!

Papírování nahradí elektronizace

Na nevolební valné hromadě vystoupil OFS Prostějov i předseda Olomouckého krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.
Foto: Jiří Možný

muset přitáhnout internet a máme tu
dva lidi, kteří se o vše starají. Může se
stát, že ani jeden z nich nebude moci,
a pro kluby jako my je to zbytečná zátěž,“ nezastírá Petr Štěpánek, předseda
oddílu FC Doloplazy.
Podobný názor vyjádřil přímo na valné
hromadě konané ve smržické restauraci
u hřiště také mostkovický sekretář a dlouholetý fotbalový činovník Miroslav Běhal. „Já osobně bych do toho nešel, vždyť
ve výborech jsou často lidé nad šedesát
let. Fotbal mám sice rád, ale nechal bych
obdobných inovací. Myslím si, že někde
bude problém sehnat administrátora..,“
sdělil Večerníku.
„Podobná slova slýcháme všude. Doufám ale, že fotbal je tak silný fenomén,
že překleneme i případné problémy.
Byla by to hodně smutná záležitost,
kdyby něco takového mělo vést k zániku některých klubů. Je tu trochu obava,
jaká bude kvalita připojení, ne všude
mají na hřišti internet, ale snad nepůjde
o tak velký problém, jak se některým
nyní zdá,“ neztrácí první muž OFS
Prostějov Milan Elfmark víru v úspěšné
přenesení do praxe.

Na Slovensku
jsou spokojeni
V záměru jej podpořil i předseda krajské kopané Stanislav Kaláb. „Jsme
účastníky historické přestavby a vedení
FAČRu ví, co dělá. Přinese to levnější,
jednodušší a operativnější činnost. Na
Slovensku to funguje i v těch nejmenších dědinkách již několik let, vyhovuje
jim to a nechtěli by se vracet ke starému
systému,“ poznamenal během svého
vystoupení k zástupcům oddílů pod
OFS Prostějov. Škoda je, že z pětapadesáti jich dorazilo pouhých třiatřicet...
V některých z nich vnímají (r)evoluci
spíše kladně a s velkým očekáváním.

„Nezbývá nám než souhlasit, vývoj
nezastavíme. Bude ale nutné připravit zázemí a přizpůsobit se tomu, pro
vesnický klub je to těžší než ve městě.
Třeba pro nás bude velkou komplikací
internet, měli to avizovat dříve. Snad to
ale přinese slibovaná pozitiva,“ nechal se
slyšet šéf Kladek Milan Křeček.
„Z mého pohledu je to v jednadvacátém století normální, každé druhé dítě
má chytrý telefon a vše je řešitelné. Někde může nastat problém s technickou
infrastrukturou, to ale nikdo generálně
nevyřeší. Četl jsem o tom dva články
a mělo by to být jednodušší,“ podělil se
o své pocity předseda TJ Biskupice Radim Marák.

FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE
avizované výhody:

✓ online zápis o utkání místo papírového
✓ elektronické členství
✓ eliminace neoprávněného startu

✓ online registrace hráčů
✓ měsíční sběrná faktura

problematické položky:

× nutný počítač a připojení k internetu
× riziko pádu sítě
× možnost zcizení přihlašovacích údajů
× novelizace stanov
× nutnost zřídit v každém klubu pozici administrátora

TÝM PROSTĚJOVSKÝCH VOLEJBALISTEK DOSÁHL NEČEKANÉ
SENZACE A POSTOUPIL DO VYŘAZOVACÍCH BOJŮ LIGY MISTRYŇ!
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1. KOLO PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE
ÚTERÝ 10. 2. 2015 18.00 HODIN
V AGEL PROSTĚJOV VS. ECZACIBASI ISTANBUL
VK

15012910080

„AGELKY“ DĚKUJÍ VŠEM FANOUŠKŮM
ZA FANTASTICKOU ATMOSFÉRU
PŘI ZÁPASECH NEJPRESTIŽNĚJŠÍ KLUBOVÉ SOUTĚŽE!

