U TOHO!

PROČ SE TUHÝ U SOUDU ROZBREČEL?

POZOR! REKORDNÍ XXXXL VYDÁNÍ - 48

®
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ZPRAVODAJSTVÍ

PŮL MILIONU
PRO ÚŘEDNICI!

●● Prostějovská pobočka Úřadu
práce ČR řeší nepříjemnou patálii
s defraudací vysoké částky. strana 3

SPORT

CAVENDISH
DO PROSTĚJOVA!

Čí s l o 6

•

Ročník 19

Cena 17 Kč

8 0 stran

1503020100

s pohodou od 14.2.
9 771212 667008
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BEZ NOHY A NECHTĚNÝ
Ě Ý
J. CETKOVSKÝ:
,,A TO JEŠTÌ
MÁM PLATIT
TISÍCOVKU!“

SMUTNÝ PŘÍBĚH

Jaroslava Cetkovského z Čelechovic na Hané stíhá jedna životní pohroma za druhou. Přišel o dům, o nohu, má platit pokutu
a jještě se stal v obci nechtěným...
ý
Koláž Večerníku

reportáž najdete na straně 18

15020210096

15020310101

15012010008

15020510114

15020610122

●● TO JE BOMBA! Slavný britský
cyklista má zájem o start na srpnovém Memoriálu Otmara Malečka.
strana 39

1502031102

BYLI JSME

2
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Lupiè je na svobodì!

Prostějov (mik) - Přání je pouze otcem myšlenky. Dvaadvacetiletý muž
V. P. z Prostějova obviněný z loupežného přepadení baru Plzeňka v Krasické
ulici není stíhán vazebně, jak Večerník informoval v minulém vydání,
ale nejen k našemu údivu pobývá na
svobodě! „Převzal si obvinění z konkrétního případu a v souvislosti s jeho
osobou prověřujeme ještě další trestné
činy,“ uvedl na tiskové konferenci Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR Prostějov. Neodpověděl ale
na otázku, proč policisté nakonec nevyjednali původně avizovanou vazbu...
Budou ponocovat?

Prostějov (mik) - Přesně za týden,
tj. v pondělí 16. února čeká prostějovské zastupitele další maratónská šichta.
Prosincové jednání vrcholného orgánu trvalo rekordních jedenáct hodin
a podobný zápřah se dá čekat i nyní.
„Budu tam třeba do rána, pokud diskuze budou racionální,“ nenechává se
v exkluzivním rozhovoru (čtěte na straně17dnešníhovydání)odraditopozičními obstrukcemi náměstek primátora
Pospíšil. Večerník bude pochopitelně
u toho, spacáky máme připraveny...

FOTO
VEÈERNÍKU
Martin Zaoral

PROSTĚJOV Profesor Zelí odvedl vrátného stranou. „Nechci slevu zadarmo,“ pravil
vychytrale a položil na stůl stokorunu. Právě
tento úryvek z povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana „Exkurze do ZOO“ člověka
napadl při pohledu na reklamní tabuli v prodejně Billa v prostějovské Zlaté bráně.
V průběhu uplynulé středy zde šlo objevit skutečně ojedinělou akci. Pouták na ni musel zaujmoutúplněkaždého.Zatímcopředslevoukilogram červených jablek stál 11,90 korun, po ní
se jeho cena rázem vyšplhala na 14,90! Mimořádná „sleva“ tak jablka přesně o 25% zdražila!
Jak paparazzo Večerníku na místě zjistil, kilo
ovoce se skutečně prodávalo za avizovaných
14,90 korun. Zákazníci tedy mohli jen litovat, že na ně supermarket svoji exkluzivní
akci nasadil...

Prostějov (mik) - Prostějovští konšelé už projednali žádosti největších
sportovních klubů ve městě o veřejnou finanční podporu. Přestože se
Večerník opakovaně ptal, nedostal
odpověď na to, kolik hokejisté, fotbalisté, basketbalisté, volejbalistky či
boxeři žádali a kolik milionů jim radní
přiklepli. „Něco jiného je žádat a druhá věc je, na co máme. V tuto chvíli ale
nechci uvádět konkrétní částky do té
doby, než veřejnou finanční podporu schválí zastupitelstvo,“ odbyla nás
náměstkyně primátora Ivana Hemerková. „Není to nic tajného, po jednání
zastupitelstva obdržíte podrobný seznam finančních podpor,“ uchlácholil
média primátor Miroslav Pišťák.

AKCE

CO NÁS POTĚŠILO...

ZA VŠECHNY
PRACHY!

Spravedlnost existuje! Nejenom
Večerník, ale určitě i tisíce bývalých
pracovníků Oděvního podniku přijalo jako satisfakci výrok Krajského
soudu v Brně, který bývalého generálního ředitele OP Františka Tuhého poslal na pět let do kriminálu. A
co víc, Tuhý musí vrátit více jak 26
milionů korun. Co chtít od spravedlnosti víc?
CO NÁS UDIVILO...

Uplynulou středu šlo ve Zlaté bráně
nakoupit jablka po slevě, která zboží
ještě o čtvrtinu zdražila.
Foto: Martin Zaoral

Agentura KLUZIŠTĚ SI FAKT

Kolik jim „nasypou“?

To, co kolegové z Večerníku jenom
nakousli a raději to obešli velkým obloukem, se hned od minulého pondělí
jala prověřit do hloubky Agentura
Hóser. Jistě, Hóser měl důvodné obavy
z toho, že mu jestřábí hejno rozklove
peří, ale co už, takové drby závažného
charakteru se musely prověřit! Všude
po Prostějově se totiž šušká, a navíc už
se prokecl i sám náměstek primátora
Nikamnespospíchal, že prostějovští
hokejisté se chystají opustit svůj letitý
azyl na zimáku a příští sezónu chtějí
odehrát na vypůjčeném kluzišti na náměstí T. G. Masaryka!

„7 dnù Veèerníku v kostce“

PRONAJMOU JESTŘÁBI
„Teče nám pořádně do drápů, ten Havlbród se na konci soutěže snad zbláznil,“ vyjádřil se k aktuální neutěšené
situaci na chvostu prvoligové tabulky
boss prostějovského hokeje Jaroslav
Tuňák.
S možným sestupem do druhé ligy tak
úzce souvisí problém, kde tuto pralesní hokejovou soutěž budou Jestřábi
vůbec hrát. „Už nyní probíhá rekonstrukce prostějovského zimního stadionu tak, aby vyhovoval požadavkům
pro extraligu. S něčím takovým, že
by se tu hrála druhá liga, jsme vůbec
nepočítali a je to ostuda pro celé měs-

to. Zimák po opravách pronajmeme
sousední Olomouci, která hraje v plecharéně a na novou nemá. Jinak to
vážně nevidím,“ vyjádřil se Vladimír
Iljič Prušák, šéf domácí správy, které
zimní stadion patří.
Jestřábi se tak chtě nechtě musí už teď
ohlížet po novém azylu. „, Prostějov by
se mohl vrátit k prastarým hokejovým
tradicím a hrát mistrovské zápasy pod
otevřeným nebem,“ zamyslel se generální manažer Jestřábů Tuňák. „Já
bych zas tak nikam nepospíchal, museli bychom doladit technické i finanční podmínky,“ zareagoval primátorův

náměstek Nepospíchal. Přesto úzkou
spolupráci s hokejovými Jestřáby neodmítal. „Já myslím, že k zápasům
druhé ligy by naši hokejisté měli na náměstí ideální podmínky, to je pravda.
Fanoušci by se vlezli na terasu muzea
nebo na střechu Zlaté brány. Ještě nad
tím pouvažujeme, mohli bychom kluziště hokejistům pronajmout,“ myslí si
Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••
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Více jak dvě třetiny prvoligových bitev ztratili při své premiérové účasti v první lize hokejisté
Prostějova. Jde vůbec o nejvyšší
počet proher v normální hrací
době ze všech čtrnácti klubů
druhé nejvyšší soutěže. Další tři
porážky si připsali v nastavení či
nájezdech.
ZAUJAL NÁS...

LENKA FILIPOVÁ

Legendární česká kytaristka, skladatelka a šansoniérka se ve středu
objevila „na skok“ v Prostějově při
vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje 2014. Její fanoušci
ale nemusí smutnit, že ji nemohli
vidět. Lenka Filipová už toto úterý
koncertuje ve Společenském domě!

„KOLIKRÁT MÁM
CHUŤ TOU BERLÍ
NĚKOHO POŘÁDNĚ
PŘETÁHNOUT!“
První náměstkyně primátora
A. Rašková se i přes zdravotní
handicap necítí
být bezbrannou

•• Středa••
Jestřábi v roli kuřat. Hodně neslavně zakončili základní část první ligy prostějovští
hokejisté. Od silného Chomutova dostali devět gólů a celkově skončili na předposledním místě. To se v závěrečné fázi soutěže play out budou snažit za každou cenu
udržet. Kdo by něco takového před začátkem sezony čekal?

•• Čtvrtek••

POÈASÍ v regionu

Hledá se soupeř. Když hraje první s druhým obvykle to bývá napínavá podívaná
s nejasným výsledkem. Tohle však už nějaký čas neplatí pro volejbalovou extraligu
žen. Prostějovské volejbalistky po skvělých úspěších v Lize mistrů potvrdily i domácí dominanci a v tabulce druhý PVK Olymp Praha smetly 3:0 na sety.

Pondìlí

••Pátek••

Konickem se pohybovala i sněžná žena. Druhý ročník soutěže v netradičním
zimním triatlonu Konický Yeti přinesl parádní podívanou, která se hned tak nevidí. Do soutěže se za nádherného slunečného počasí zapojilo celkem jedenadvacet
sportovců a také jedna závodnice. A zábavy bylo více než na jeden kopec.

ZACHYTILI JSME...

ZASLECHLI JSME...

•• Úterý ••
Kde ty miliony, kde jen jsou? Generální ředitel zkrachovalého Oděvního podniku František Tuhý byl odsouzen k pěti letům vězení. Zároveň má vrátit více jak
šestadvacet milionů korun. Částku, kterou normální člověk nevydělá ani za sto
padesát let, si nechal vyplatit za čtyři roky. Tvořila přitom jen jednu ze složek jeho
pohádkového platu. Přesto policie na kontech Františka Tuhého už téměř žádné
peníze neobjevila. Nejsou třeba na dně plumlovské přehrady?

•• Sobota••

I tací jsou lidé… Redakci Večerníku navštívila matka dvaadvacetiletého mladíka, kterého policie
usvědčila z loupežného přepadení
baru Plzeňka a podezřívá ho i z další série trestných činů. Vyhrožovala
žalobou, že jsme uvedli nepravdivé
informace a pošpinili reportáží rodinu. Paní, co takhle více soudnosti a studu?

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

Vesničko naše středisková. Na zastupitelstvo v Alojzově dorazilo přes dvacet lidí,
aby vyjádřili obavy z plánovaného rozvoje úspěšné továrny Elmo-plast. Zatímco na
smutné krachy fabrik jsme si za posledních pětadvacet let už zvykli, příklad „malých
Vítkovic u Alojzova“ ukazuje, že ani jejich rozvoj nevítá každý s nadšením.

Auta stojí, běžky jedou. Silný vítr v noci z pátku na sobotu uzavřel silnici mezi Drahany a Nivou. Okamžitě po prohrnutí se tu tvořily sněhové jazyky, silničáři se tedy
rozhodli s odklízením počkat až se vítr utiší. Více než řidičům fujavice zřejmě vadila
běžkařům, kterým zahrnula stopy. I ty se však už během sobotního dopoledne podařilo svépomocí prohrnout.

rubriky
Večerníku

Láska je holt láska.
Co myslíte, rozdělí se prostějovská tenistka Petra Kvitová
o některou ze svých nepřeberných trofejí se svým přítelem,
hokejistou Radkem Meidlem? Mohla by...

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

CHCETE večerník NADÁLE ZA PATNÁCT KORUN? nalistujte stranu 22

Apolena

Úterý

3/1 °C

Støeda

3/-5 °C

Ètvrtek

3/-5 °C

Pátek

3/-4 °C

Sobota

3/-1 °C

Nedìle

-2/-1 °C

Mojmír
Božena

Slavěna

Věnceslav

•• Neděle••
Bude v zimě zima? Během uplynulého víkendu se to na svahu v Kladkách i na
Drahanské vrchovině lyžaři jen hemžilo. Všichni milovníci zimních sportů v současnosti doufají, že to s tím slibovaným oteplením v polovině února nebude tak horké.

0/-6 °C

Valentýn

Jiřina
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

„REZIGNOVAT
NEBUDU!
Náměstkyně Hemerková
čelí výzvě opozice
PROSTĚJOV Průšvih! Takto by se dala jedním slovem nazvat
kauza, která se roztáčí okolo náměstkyně primátora Prostějova
Ivany Hemerkové. Opoziční zastupitelé ji tvrdě vyzývají k rezignaci a zároveň obviňují z podvodu. Je ale žena zodpovědná za
školství v Prostějově právem takto kritizována, když chce pouze
zachránit třicet milionů korun, které by město muselo vrátit ministerstvu? Nebo je vše trochu jinak? To se vydal Večerník zjistit.
Náměstkyně primátora Ivana Hemerková považuje celou kauzu za úplně
zbytečnou. Rezignovat rozhodně nehodlá.
Foto: Michal Kadlec
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ZÁHADA MRTVOL
OBJASNĚNA. PRÝ...

V tomto domku za nádražím během tří týdnů zemřeli dva muži. Podle
policie přirozeně…
Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Vyšetřování nálezů
od zvířat ohlodaných těl Josefa Jelínka a Silvestra Kulisina je ukončeno. Dvě nalezené mrtvoly mužů
v polorozpadlém domku za hlavním nádražím však u některých
stále vzbuzují dohady. U policistů
však ne…
„Prověřování okolností smrti dvou
mužů bylo ukončeno. Vyžádané výsledky pitev prokázaly, že se
v obou případech jednalo o úmrtí
z přirozených příčin a cizí zavinění
bylo zcela vyloučeno,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Večerník se na páteční tiskové konferenci Policie ČR v Prostějově

snažil získat podrobnější informace, ale setkal se poměrně s velkou
nevolí. „Právě proto, abychom
vyloučili jakékoliv násilné jednání jiné osoby, nařídili jsme soudní
pitvu v obou případech nálezů těl
mrtvých mužů. Nechci rozebírat
okolnosti případu, ale jednoznačně
musím zdůraznit, že pitva naprosto
vyloučila cizí zavinění. U jednoho
i druhého muže soudní lékaři
potvrdili, že zemřeli přirozenou
smrtí,“ uvedl Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov. Na otázku, z jakých příčin došlo k úmrtí, či na selhání srdce nebo
muži v baráčku umrzli, jsme dostali
rychlou odpověď. „To není podstatné,“ odtušil Pavel Novák.
(mik)

DEFRAUDACE NA „PRACÁKU“:
ÚØEDNICE ZTOPILA PŮL MILIONU!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na Úřadu práce v Prostějově řeší aktuální palčivý průšvih. Jedna z úřednic oddělení vyplácení sociálních dávek si totiž pořádný ranec peněz
ulila do své vlastní kapsy. Jak Večerník exkluzivně
zjistil, případem defraudace pěti stovek tisíc korun
se už zabývá hospodářská „kriminálka“! Identitu pachatelky ale Policie ČR prozradit nechtěla.
Podle důvěryhodného zdroje Večerníku si zaměstnankyně Úřadu
práce v Prostějově měla posílat část
sociálních dávek na svůj vlastní
účet a peníze následně využívat pro
svoji potřebu. „Mohu potvrdit, že
jsme oznámení tohoto druhu přijali
a prověřujeme ho pro podezření

ze spáchání přečinu podvodu. Případ je ve stadiu prověřování, zatím
nebyla obviněna žádná konkrétní
osoba,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerník se snažil proniknout do
nitra celé kauzy, ale ve všech pří-

padech narazil na neochotu kompetentních pracovníků cokoliv
prozrazovat. „V tuto chvíli můžeme
sdělit pouze skutečnost, že celou
věc skutečně šetří Policie ČR. Právě
z tohoto důvodu vám ale nic bližšího
nejsme schopni poskytnout,“ zareagoval Petr Sulek, zástupce vedoucího
tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Praze.
Sama ředitelka Úřadu práce ČR
v Prostějově Věra Crhanová odkázala
Večerník na tiskovou mluvčí s tím, že
celou záležitost opravdu nemůže jakkoliv komentovat. Ta ovšem nebyla
nikterak sdílnější. „V tuto chvíli je vše
v šetření Policie ČR a Úřad práce ČR
proto opravdu nemůže poskytovat
žádné další podrobnosti,“ dala pečeť
na příběh podobný „Tajemství hradu
v Karpatech“ Kateřina Beránková, tisková mluvčí Generálního ředitelství
Úřadu práce České republiky v Praze.

zjistili jsme

Úřednice prostějovského „pracáku“ si posílala sociální dávky klientů na
vlastní účet. Teď ji vyšetřuje policie z podvodu.
Koláž Večerníku
Následně alespoň nastínila pointu celé
události. „Pokud jde o kontroly na pracovištích, tak ty probíhají v rámci vnitřního kontrolního systému pracovního
úřadu a taktéž formou vnitřních auditů. To, že umíme odhalit lidské pochybení, ke kterému dochází skutečně

jen v individuálních případech, svědčí o dobrém nastavení kontrolních
mechanismů a kvalitní práci našich
vedoucích. Právě ti si hlídají, aby na
pracovištích k obdobným případům
nedocházelo. Jakmile takové pochybení zjistíme, okamžitě podáváme trestní

oznámení a postupujeme velmi rázně.
Úřad práce České republiky má deset
tisíc zaměstnanců a vyplácí řadu nepojistných sociálních dávek. Při tak velkém počtu lidí a obrovském objemu
vyplácených příspěvků bohužel může
k ojedinělému pochybení dojít. Ale
není systémové, nýbrž skutečně individuální,“ konstatovala Kateřina Beránková, přestože o konkrétní podstatě
podvodu pracovnice prostějovského
úřadu práce se rozhovořit nechtěla.
Jak Večerník aktuálně a těsně před
uzávěrkou tohoto vydání zjišťoval
u všech zainteresovaných institucí, v celém případu není za dobu
několika týdnů probíhajícího vyšetřování nic nového. „Čekáme na
první výsledky policejního šetření. Do té doby nelze nic komentovat,“ opakovali všichni dokola.
Celou kauzu budeme i nadále sledovat.

CHCETE večerník NADÁLE
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Prostějované uvidí zastupitele

PROSTĚJOV Už žádné pirátské
vysílání v režii opozičních zastupitelů, ale pěkně oficiálně a podle
zákona! Příští pondělí 16. února
se zapíše do historie, neboť Prostějované budou moci vidět jednání
svých volených zástupců naostro
a pěkně živě. Těšíte se na mnohahodinový maratón ostrých diskuzí
našich komunálních politiků? Pak
si stačí zapnout internetový stream
přes webové stránky města.

„V radě jsme projednali návrh na pořizování přímých přenosů z jednání
zastupitelstva včetně návrhu změny
jednacího řádu tohoto vrcholného
orgánu města. Pokud je zastupitelé
schválí, tak už v pondělí šestnáctého
února budeme vysílat živě. Nebudeme už obtěžovat pana Kapounka, který již jeden pirátský přenos
režíroval, aniž by si lámal hlavu se
zákonem a povolením. My jsme si
tu hlavu lámali, aby přímé přenosy

mohly probíhat přesně podle platné
legislativy,“ prozradil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
„Vítám rozhodnutí rady města realizovat přímé přenosy
a těším se na další kroky ke zprůhlednění politického rozhodování v Prostějově,“ opáčil Petr
Kapounek, zastupitel opozičního hnutí Změna pro Prostějov.
Vedení města ale stále ještě ne-

chce prozradit, jaká společnost
bude přímé přenosy zabezpečovat. „On-line přenos i následný videozáznam bude dostupný
z webových stránek města Prostějova
www.prostejov.eu. Pořízení přenosu
i záznamu bude řešit specializovaná
firma společně s pracovníky Odboru
informačních technologií Magistrátu
města Prostějova,“ uvedla ještě trochu
neurčitě mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová.
(mik)

15020610123

ÚSMĚV,
budete natáčeni! V PŘÍMÉM PŘENOSU
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pohled zpátky

BOJ o tržnici vyhrála
DOMOVNÍ
SPRÁVA
A SAJRAJT už neteče!
STÍNY MINULOSTI

Napsáno
pred
ˇ. 2005

Nájemníky z Brněnské ulice voda netrápí

původní zpravodajství z Prostějova
j
pro Večerník

14. 2

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Byla to ostuda jako
trám! Aby v jedenadvacátém století
tekl dvěma desítkám nájemníků městského domu z kohoutků místo čisté
vody hnědý sajrajt, to se hned tak nevidí. A ještě k tomu celý měsíc! Ovšem
obyvatelé domu v Brněnské ulici prožívali v lednu 2013 skutečné peklo.
Závadná a naprosto nepoužitelná voda
mnohé nájemníky odradila od toho,
aby zde setrvávali, některé rodiny se tak
přestěhovaly k příbuzným. „Ani když
vodu nechám půl hodiny téct, její kvalita a hlavně barva se vůbec nemění.
Několik lidí z baráku už má po těle vyrážky, protože se v tom sajrajtu koupou.
Některým totiž nic jiného nezbývá. Pro
pitnou vodu si chodíme ke známým do
jiných domů, nebo ji prostě kupujeme,“
postěžoval si Večerníku před dvěma lety
Michal Peňás, který dokonce tehdy uvažoval o žalobě na město.
Domovní správa tehdy odstraňovala
závadu hodně dlouho, což se vzápětí

Tento dva roky starý obrázek hnusu vytékajícího z vodovodních kohoutků
v domě v Brněnské ulici je už skutečně minulostí a dnes Domovní správa garantuje, že nic podobného se už opakovat nebude. 2x foto: archiv Večerníku
stalo terčem další kritiky. Problém byl
v tom, že trvalo celý měsíc, než odborníci přišli na to, proč lidem teče z kohoutků
rezavá voda, dokonce s částečkami písku
a bahna.
Zajímalo nás, jaká je situace nyní?
„Dodnes na leden 2013 vzpomínám
s hrůzou. Nejhorší je, že kdybychom
nevyvinuli na město pořádný tlak,
a kdyby pan Peňás nechodil na Domovní správu každý den, oprava by trvala
určitě mnohem déle. Vodu už máme
dnes v pořádku,“ prozradila Večerníku
minulou středu jedna z nájemnic domu
v Brněnské ulici číslo 34. „Nebyla to pří-

jemná situace, ale odmítám, že jsme se
nesnažili situaci řešit co nejrychleji,“ reaguje Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově. „Nakonec jsme
tehdy přišli na to, že problém paradoxně
vznikl po několikadenním čištění potrubí v kotelně domu. Zásluhu chemikálií
se ze starého potrubí uvolnila rez a další
nečistota, která pak vytékala z kohoutků.
Došlo ke kompletní výměně potrubí
za nové a zabudován byl i čistič úpravny vody. Dnes si nájemníci domu
v Brněnské ulici již na nekvalitní vodu nestěžují,“ uvedl Vladimír Průša ve středu
4. února 2015.

Prostějovskou tržnici bude od
1. března 2005 provozovat domovní
správa. To je výsledek výběrového
řízení, kterého se zúčastnili celkem
tři zájemci. Dosavadní nájemce Vladimír Hýsek z Plumlova odešel poražen a s provozem tržnice tak končí. Výsledky výběrového řízení musí
sice ještě posvětit zastupitelstvo, ale
už nyní je nad slunce jasné, že proti
tomuto záměru nebude nikdo nic
namítat. Vždyť přece domovní správa je zařízení města!

O určitých spekulacích vedoucích k nějaké podjatosti prostějovské radnice však
nechce ani slyšet místostarosta města
Miroslav Pišťák. „Dosavadní smlouva na
pronájem tržnice byla s panem Hýskem
uzavřena na dobu jednoho roku. Ještě
koncem minulého roku jsme ji prodloužili o jeden měsíc a poté bylo vypsáno
nové výběrové řízení. Toho se kromě
zmiňovaného pana Hýska zúčastnila
ještě Marta Kaňová z Plumlova a prostějovská domovní správa. A právě tato společnost nabídla roční nájemné za tržnici
ve výši osmi set deseti tisíc korun, ostatní
dva zájemci nabídli o deset tisíc méně.
Navíc domovní správa předložila svoji
nabídku jako první. Chápu, že si teď každý může říkat, že město jednalo účelově

a domovní správa byla vybrána po nějaké protekci. Znovu ale opakuji, že tato
organizace nabídla nejvyšší cenu, takže
někoho podezírat je bezpředmětné,“
vysvětlil Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova.
Podle něho zůstane provoz zachován
v přibližně stejné podobě jako doposud. „Myslím si ale, že v budoucnu se
bude čím dál tím více diskutovat o tom,
zda je zrovna vhodné tady provozovat
stánky s oděvy, botami a textilem. Dříve nebo později bychom se chtěli vrátit
k tomu, aby zde své výpěstky prodávali
pouze zemědělci. A nechci předbíhat,
ale brzy by se mohlo jednat i o možném
přestěhování tržnice do jiné části města,“ dodal Pišťák.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Deset let je fuč a městská tržnice stále stojí tam, kde v roce 2005. Za tu dobu
se ale okolo ní událo tolik věcí jako okolo málokterého zařízení města. Jen
v posledních třech letech se už opravdu dvakrát málem stěhovala, nakonec však radní od svého záměru na poslední chvíli ucukli. Například volný plac vedle současného obchodního domu Kubus byl prezentován jako
ideální. Co je nicméně s tržnicí dnes a jaká bude její budoucnost? Tak to
v tuto chvíli neví nikdo! Není totiž jasné, zda společnost Manthellan uskuteční svůj plán postavit u Špalíčku své obrovské obchodní centrum. To by
se pak tržnice musela i se zemědělci prodávajícími své výpěstky pakovat.
A to okamžitě. Ale kam? Nebo budou zelináři prodávat dál brambory
před proskleným obrem Galerie Prostějov. Snad to prostějovští konšelé už
letos konečně rozlousknou...
(mik)
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RUBRIKU
" PO STOPÁCH
STARÉHO
PØÍPADU"

jak šel čas Prostějovem ...

najdete dnes

Vrahovická ulice

mimořádně
ádně
aně 9
na straně

Bývala tu i proslulá sirkárna. Ulice je pojmenovaná podle směru k bývalé
samostatné obci Vrahovice. Svůj název získala od roku 1881 (do roku 1892
a v letech 1940 až 1945 německy Wrahowitzer-Gasse), v letech 1951 až
1991 se nazývala ulicí Julia Fučíka. V minulosti zde sídlila řada průmyslových
podniků. Již v roce 1871 byla kousek za Třebízského ulicí zřízena plynárna,
ve dvoře číslo 23 stávala proslulá Riessova sirkárna. Po levé straně ulice
ještě před železničním přejezdem se nachází rozsáhlý areál bývalé firmy
Wichterle a Kovářík, později Agrostroj Prostějov. Dnes v areálu působí řada
firem.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

15020610116

15020610115

15020310106

Příště: Čechovická ulice
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Policisté VYRAZILI
dveře
a
VTRHLI
do
domu
Svou rozhodností zachránili život seniorovi!
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
TVÍ

Nic nenasvědčovalo násilnému vnik- chranné služby byl předán do péče
nutí do objektu či jakémukoliv poško- lékařů,“ poznamenala Urbánková
zení. Pohledem do jednoho z oken k včasnému zásahu policistů, jenž bez
však uviděli postel, za kterou se jemně
pohybovala lidská ruka,“ přiblížila napjatou situaci Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policisté nezaváhali ani na vteřinu. V domě byl člověk, který potřeboval jejich okamžitou pomoc.
„Vzhledem k nebezpečí z prodlení
vyrazili vchodové dveře a vešli do
domu. V jedné z místností pak našli
vedle postele ležet majitele domu.
S policisty komunikoval, ale nebyl
schopen vstát, a to ani s jejich pomocí. Vzhledem k tomu, že v domě
byla velmi nízká teplota, zabalili jej do
peřiny a okamžitě přivolali lékařskou
Koláž Večerníku
pomoc. Po příjezdu zdravotnické zá-

pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOVSKO Předminulou
neděli 1. února v odpoledních
hodinách přijali policisté na linku 158 oznámení od muže z malé
obce na Prostějovsku o tom, že
má obavy o život svého osmdesátiletého spoluobčana. Několik dnů
ho totiž již nikdo neviděl vycházet
z domu. Na zvonění a bouchání
přitom taktéž nikdo nereagoval.
Začalo tak drama...
„Na místo byli ihned vysláni policisté.
Vzhledem ke zjištěným informacím
adůvodnýmobavámpřelezliplot,načež
provedli kontrolu domu ze všech stran.

168

hodin

Majitel ráno odemykal auto,

jakýchkoliv diskuzí vedl k záchraně
života seniora.
Jak ještě informovala, při prověřování všech okolností policisté zjistili,
že osmdesátiletý důchodce, který
žije v domě sám, v přesně nezjištěné
době upadl na zem z důvodu nevolnosti. „Sice volal o pomoc, ale nikdo
ho asi neslyšel...“ Naštěstí vše dobře
dopadlo.
A tak v pátek mohl šéf prostějovských
policistů ocenit Jana Spurného z Olšan u Prostějova, který si jako první
všiml, že se seniorem není v domě
něco v pořádku. Byl to právě on, kdo
pohotově a okamžitě zalarmoval policii. „Na záchraně toho muže nemám
podíl jenom já, pouze jsem jednal
na základě podnětu souseda, který
upozornil na delší časové období,
kdy staršího muže neviděl. Udělal

Vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavel Novák poděkoval
Janu Spurnému z Olšan u Prostějova za záchranu života osmdesátiletého seniora.
Foto: Michal Kadlec
jsem pouze svoji práci, přelezl jsem
přes plotek a bouchal na dveře domu.
Tušili jsme společně se sousedy, že
něco není v pořádku a tak jsem raději
ihned zavolal na linku 158,“ popsal
Večerníku své záchranářské počíná-

Snědý podvodník vymyslel na lidi fintu

VYSKOČIL Z NĚJ ZLODĚJ! HLUCHONĚMÝ ŽEBRAL PENÍZE

s městskou policií

Zloději na koupališti

Během dopoledních hodin v úterý 3. února vyjížděla hlídka na
základě telefonického sdělení do
bývalého areálu koupaliště, kde
měly neznámé osoby rozebírat
plot. Strážníci zde zastihli dva
muže, jak odnášejí železné trubky
různých délek směrem k výkupně
kovového odpadu. Oba pánové
tvrdili, že toto železo leželo volně
na zemi za zčásti rozebraným plotem. Hlídka jim železný materiál
odebrala. Jednalo se o sedm kusů
železných trubek v délce až sedmi
metrů. Pro podezření z přestupku
proti majetku byla celá událost
postoupena správnímu orgánu.

Majitel načapal zloděje auta v pravý čas, pobuda se dal zběsile na útěk.
Foto: www.123rf.com
PROSTĚJOV Nemilé překvapení čekalo na majitele vozidla
Volkswagen Golf, který ho měl
zaparkované před panelákem
v Tylově ulici. Ostatně přijít ráno
k autu, odemknout ho a nevěřícně
koukat na zloděje, který se sápe
z vozidla ven, na klidu rozhodně
nepřidá. A právě tento, tak trochu
kuriózní případ se stal uprostřed
minulého týdne.
„Když ve čtvrtek pátého února ráno
kolem půl šesté ráno přišel muž ke
svému vozidlu a odemykal jej, najednou druhými dveřmi vyskočil neznámý muž a dal se na útěk směrem
k ulici Dobrovského. Majitel vozidla
pak zjistil, že má poškozenou spínací
skříňku,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu neopráv-

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

Santino opět chycen!

Minulou středu 4. Února po
poledni při dohledu na místní
záležitosti veřejného pořádku si
hlídka povšimla v Plumlovské
ulici muže, který odpovídal popisu osoby v pátrání. Dotyčného
strážníci ihned zajistili a převezli
na služebnu Policie ČR. Službu
konající policisté si mladíka převzali k dalším úkonům. Podle
informací Večerníku se jednalo
o mladistvého notorického útěkáře z polepšovny.

něného užívání cizí věci ve stadiu
pokusu, za který pachateli, samozřejmě v případě jeho zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi. „Na
základě zjištěných informací se mělo
jednat o muže ve věku kolem 35 let,
bílé pleti, vysokého mezi 185 až 190
centimetry. Na sobě měl mít světlou
bundu a bílou čepici,“ uvedla mluvčí
krajské policie k popisu zloděje.
Policisté se zároveň obracejí na
širokou veřejnost se žádostí o pomoc. „Pokud byl někdo svědkem
této události nebo by případně
svými informacemi mohl přispět
k objasnění případu, ať kontaktuje policisty obvodního oddělení
Prostějov 1, buď osobně, nebo
telefonicky na číslo 974 781 651,
případně kdykoliv na bezplatné telefonní lince 158,“ apeluje
na veřejnost Irena Urbánková.
(mik)

PROSTĚJOV Drzost podvodníků v současné době absolutně
nezná mezí a tak minulé pondělí
zneužil důvěřivosti Prostějovanů muž rumunské národnosti,
který dělal hluchoněmého a žebral před supermarketem v Plumlovské ulici peníze. Pár lidí mu
naletělo a přispělo mu...
„V pondělí druhého února v odpoledních hodinách bylo prostřednictvím linky 156 občanem nahlášeno podezřelé chování muže,
který se vydával za hluchoněmého
a požadoval od kolemjdoucích
finanční příspěvek. Sám oznamovatel mu daroval sto korun, ale
poté pojal podezření, že se jedná
o podvodné jednání. Strážníci podezřelého zastihli na čerpací stanici v Plumlovské ulici,“ informovala

Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
„Vzápětí vyšlo najevo, že vůbec nejde o hluchoněmého, ale jedná se
o rumunského státního příslušníka.
Další dvě ženy, které mu též přispěly finanční částkou, se bohužel
zjistit nepodařilo,“ dodala Adámková s tím, že k celé události mělo
docházet na parkovišti u nákupního
střediska v Plumlovské ulici. Strážníkům se podařilo zjistit, že snědý
podvodník poté, co obral pár důvěřivců, sedl do vozidla a odjel.
Případ podvodu byl předán správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. „Chtěla bych
tímto vyzvat občany k obezřetnosti, komu peníze darují,“ uzavřela
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Nezabezpečené auto

Ve čtvrtek 5. února odpoledne nahlásil všímavý občan na linku 156
stažené okénko ve dveřích vozidla
na straně spolujezdce. Vyslaná
hlídka zaparkovaný vůz zkontrolovala. Nezjistila žádné náznaky
protiprávního jednání, a proto
okno zavřela a vozidlo zajistila.

ČERNÁ
KRONIKA

Nehoda na Plumlovské

Minulou středu 4. února krátce
po půl šesté ráno došlo v Plumlovské ulici v Prostějově ke střetu osobního vozidla s cyklistou.
Z prvotního šetření vyplývá, že
čtyřiapadesátiletý muž na kole
pravděpodobně nerespektoval
dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ a vjel na hlavní
komunikaci v okamžiku, kdy
po ní projíždělo osobní vozidlo
Dacia Logan, které řídil jednapadesátiletý muž. Při nehodě
došlo ke zranění cyklisty. Utrpěl lehké zranění s blíže neustanovenou dobou léčení. Alkohol
byl u obou účastníků nehody
vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena
na tři tisíce korun.

Ilustrační foto: 123rf.com

Straka v kanceláři

V Plumlovské ulici obral snědý podvodník, vydávající se za žebráka,
několik lidí o peníze.
Foto: www.123rf.com

PERLIČKY, aneb co policisty ROZESMÁLO

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

ní Jan Spurný, místostarosta Olšan
u Prostějova. „Díky jeho rychlému
počínání a také snaze sousedů se
podařilo seniora zachránit,“ děkoval
osobně šéf prostějovské policie Pavel
Novák.
(mik)

ní tispřípadům od srdce zasmějí. S perličkami roku 2015 seznámil Večerník při páteční
kové konferenci Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.

P

řes linku 158 se k policistům dostala informace od občana, který si stěžoval na řidiče
idiče
autobusu městské hromadné dopravy, který ho odmítá svézt. Když policisté vyjeli
eli na
místo, zjistili, že oznamovatel má problém se vůbec udržet na nohách. Řidič ho tedy správně
rávně
pro silnou podnapilost odmítl „naložit“ do autobusu.

Ze spáchání přečinů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se někdy v průběhu středy 4. února
vloupal do jedné z uzamčených
kanceláří v budově na Skálově
náměstí v Prostějově. Tady se
mu podařilo z kabelky odcizit
peníze, stravenky, peněženku
s osobními
doklady a platební
oso
kartu.
kartu Majitelce způsobil škodu za čtyři tisíce tisíce korun.
V případě
zjištění pachatele mu
pří
za oba
ob přečiny hrozí až dvouletý pobyt
po za mřížemi.

H
Ž
S

ost přímo z restaurace zavolal na tísňovou linku 158 a rozhořčeně oznamoval, že ho servírervírka odmítá obsloužit a je údajně opilá. Na místě se zjistilo, že pravý opak je pravdou.

ena středního věku přišla domů v silně podnapilém stavu. Vzápětí volala policii, protože
otože
manžel jí nafackoval, vyhodil před dveře bytu a nechtěl ji pustit domů.

tarostlivá maminka přivolala domů hlídku policie pro blíže nespecifikovanou událost.
álost.
Jakmile policisté přijeli na místo, žena je požádala, aby nějakým způsobem postrašili
rašili
jejího syna, který ji nechce poslouchat.

PŮJČKA

H

asiči přivolali policisty k domu, ve kterém se na balkóně tetelili zimou muž se ženou.
enou.
Bylo zjištěno, že oba rodiče na balkóně zamknula jejich dvouletá dcera a odmítala
ala je
pustit dovnitř.

až 100 000 Kč,
nad 100 000 Kč
se zástavou
nemovitostí.

P

VOLEJTE!

V

e staré škodovce dovezl policistům na služebnu senior z Prostějovska čtyři funkční granáty
anáty
ze druhé světové války a celou řadu jiné munice. Byl z toho poprask, na místo museli
okamžitě přijet pyrotechnici. Vyšlo najevo, že muž granáty našel hned po válce v roce 1945
a celou dobu je měl jako suvenýry schované doma.
(mik)

777 965 734
Ilustrační foto: 123rf.com

Pracuji pro více věřitelů.

15020620118

15020520113

ostarší muž volal celý vystrašený na linku 158 a prosil o pomoc. Z okna v šestém patře
mu totiž spadla kočička, která vzápětí zalezla do motorového prostoru auta a nemohla
hla se
dostat ven. Mňoukající kočku naštěstí policisté dokázali vytáhnout.

6
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krimi
hodin

168

s městskou policií

Víno mu odebrali

V podvečerních hodinách předminulého pátku 30. ledna bylo přijato na
linku 156 sdělení o ležícím muži na
podlaze ve vestibulu Domu služeb.
Strážníci opilému odebrali dvoulitrovou PET lahev s bílým vínem
a bezdomovce z prostor vykázali. Muž
svým jednáním porušil vyhlášku města, neboť v uvedeném místě je požívání alkoholických nápojů zakázáno.
Událost byla postoupena správnímu
orgánu k vyřešení.

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

Zaseknutý zvonek

Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. V neděli 1. února před polednem
oznámila sousedka na linku 156 starost o bydlící, kterou dnes neviděla
odcházet z domova, a přitom stále
slyší z jejího bytu delší dobu vycházet
zvláštní zvuk. Hlídka u těchto dveří
zaznamenala šum podobný fénu na
vlasy. Na zvonění ani bouchání ale
nikdo nereagoval. Z důvodu výpovědi dalšího souseda, který ženu od
včerejšího dne také neviděl, byli vyrozuměni o situaci policisté, kteří mají
ze zákona oprávnění vstoupit do bytu
při podezření na zemřelého. Nakonec jejich výjezdu nebylo zapotřebí.
Bydlící se najednou objevila, vrátila se
z procházky. Poté bylo strážníky zjištěno, co vydávalo podezřelý šelest. Jednalo se o zaseknutý domovní zvonek,
který hlídka ženě opravila.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Měli minimální příjmy, NASEKALI
DLUHY za 1,6 milionu korun
původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL
MOSTKOVICE Přemýšlíte o půjčce? Tak tohle by vás mohlo odradit! Manželé Stodolovi z Mostkovic
si svůj první úvěr vzali v roce 2007.
Bylo to kvůli opravě jejich rodinného domu. A po letech stresu byl
Petr Stodola ve čtvrtek uplynulého týdne odsouzen za úvěrový
podvod. Aby totiž dosáhl na další
a další půjčky, lhal o tom, že má
práci. Podvodně získané peníze
přitom posílal převážně na úhradu
předchozích dluhů... Večerník byl
čtvrtečnímu jednání u Okresního
soudu v Prostějově přítomen.
Petr Stodola pracoval jako řidič
z povolání. Jeho příjmy se měly pohybovat kolem deseti tisíc korun. Kvůli
přestupkům se tzv. „vybodoval“, takže
přišel nejen o řidičák, ale i o práci. Podporu dostával necelé čtyři tisíce korun.
Od té doby se to s ním i s jeho manželkou zaměstnanou v Intersparu vezlo.
Společnostem Provident, Home Cre-

dit či Cetelem při podpisu smluv totiž
Stodola lhal o tom, že má práci a tedy
i výrazně vyšší příjmy. Navíc jim zatajil i
skutečnost, že na splátkách z předchozích úvěrů už s manželkou platí více,
než kolik jsou jejich celkové příjmy.
„První úvěr jsme si s ženou vzali
na opravu domu. Pak už to šlo ráz
naráz. Nyní naše společné dluhy
dosahují výše asi milion pět set devadesát tisíc korun,“ přiznal Petr
Stodola, který se při výslechu na
policii ke všemu doznal. „Peníze
z půjček šly hned na splacení předchozích dluhů,“ potvrdil, načež prozradil,
že společně s manželkou už požádali
o osobní bankrot.
Prostějovský soud mu jeho snahu splatit předchozí úvěry přičetl
k dobru. Přesto ho kvůli podvodům odsoudil k patnáctiměsíční
podmínce. Zároveň Stodala musí
zaplatit pětatřicet tisíc korun, které
jedné z úvěrových společností stále
dluží. Závazky obou manželů jsou
však nepochybně vyšší. Proto soud
v rozsudku nařídil, aby Petr Stodola
během podmínky docházel na kurzy
finanční gramotnosti. „Jinak hrozí, že

ČERNÁ
KRONIKA
A zase ten
alkohol!

Uplynulou sobotu 7. února krátce
před druhou hodinou ráno kontrolovali policisté na ulici kpt. Nálepky v Prostějově vozidlo Škoda
Felicia. U čtyřiadvacetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku a
naměřili mu 2,02 promile alkoholu v dechu. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který
mu hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Naboural
Mercedes

Kvůli opravě tohoto domu v Mostkovicích si manželé Stodolovi v roce
2007 vzali svůj první úvěr.
Foto: Martin Zaoral
v trestné činnosti bude i nadále pokračovat,“ vysvětlila soudkyně Ivona
Otrubová.
Jelikož se hlavní líčení konalo
v nepřítomnosti obžalovaného, rozsudek dosud není pravomocný.

VEČERNÍK ZA 15 KČ
VÍCE NA STRANĚ 22

Minulé úterý 3. února v dopoledních hodinách došlo
na ulici Tovární v Prostějově
k dopravní nehodě. Z prvotního
šetření vyplývá, že zatím neznámý řidič s neustanoveným vozidlem měl poškodit zaparkované
vozidlo Mercedes Benz a z místa
odjet. Škoda na vozidle byla vyčíslena na třicet tisíc korun. Policisté nehodu nadále šetří a po neznámém vozidle a řidiči pátrají.

Policejní případy pod drobnohledem

Drogy, přespolní zloději a napadení policajti
PROSTĚJOV Sice odmítl exkluzivní možnost být součástí nového seriálu Večerníku,
ve kterém jednotliví vedoucí
či ředitelé složek Integrovaného záchranného systému
Prostějov komentují tři vybrané případy ze svého pohledu
kriminalisty či záchranáře,
přesto vám dnes okénko policejního šéfa nabízíme. Využili jsme totiž páteční tiskové
konference, abychom se na
některé události minulých
dnů Pavla Nováka, vedoucího
Územního odboru Policie ČR
Prostějov, přeptali.
Drogy za volantem

Těchto případů přibývá, a uplynulý týden nebyl výjimkou. Během
středy 4. února přistihly policejní
hlídky hned dva šoféry pod vlivem

drogy. Stopy marihuany měl v těle
dvaadvacetiletý mladík za volantem BMW, který byl kontrolován v
Kostelecké ulici. Rovněž pod vlivem
marihuany byl i dvaatřicetiletý řidič
škodovky, na kterého si policisté
počíhali v Žárovicích. „Je otázkou,
zda autem jezdí daleko více uživatelů drog nebo tím, že podnikáme
daleko více kontrol. Jenom za leden
tohoto roku vykazujeme osmačtyřicet případů. Děláme všechno pro
to, abychom konzumentům drog
co nejvíce znepříjemnili chvíle, kdy
se rozhodnou usednout za volant,“
uvedl Pavel Novák.
Pøespolní zlodìji z Chomutovska

Projížděli Prostějovem a přitom
„smrděli“ korunou. Pětadvacetiletý
muž a jeho o tři roky starší přítelkyně z Chomutovska vykradli dva
sklepy v paneláku v Tylově ulici. Odnesli si trekové kolo, vrtačku a další

nářadí, čímž majitelům způsobili
škodu za více než deset tisíc korun.
Oba dva přespolní chmatáky zatkla
policie. „Těmto případům říkáme
pracovně bagatelní trestná činnost.
Jenomže pro občany, když přijdou
o něco cenného, co mají uloženo ve
sklepě, to určitě a po právu příliš bagatelní není. Nechceme, aby se tyto
věci v Prostějově děly a k vyšetřování přistupujeme úplně stejně jako
v daleko závažnějších případech. Co
se týká tohoto konkrétního případu, oba dva zadržení pachatelé jsou
skutečně z Chomutovska. Jak jsme
zjistili, jsou nezaměstnaní a putují
po celé republice. V Prostějově se na
pár dní uchýlili do ubytovny, a jelikož neměli žádné finanční prostředky, chtěli je získat tímto způsobem.
Podobně ale kradli i na jiných místech v republice, v posledních třech
letech byli za majetkovou trestnou
činnost již souzeni a odsouzeni,“
prozradil Pavel Novák.

Hrozba zabitím

Hned první den minulého týdne měli policisté plné ruce práce
v Mostkovicích. Na zdejší ubytovně
došlo k výtržnosti, o níž podrobně
informujeme na straně 11. „Bohužel, agresivita ve společnosti roste

vým. Poměrně nedávno čelila hlídka muži, který se na ni sápal s noži
v rukách. Jeden z policistů tento
útok odnesl lehkým zraněním, ale
pachatel byl posléze samozřejmě
zpacifikován,“ popsal Novák.
Uplynulý týden byl pro policisty na
celém Prostějovsku tedy poměrně

“

Agresivita ve společnosti roste a tak se i naši policisté ve službě setkávají s takovými případy. Policisté jsou ale velmi dobře vyškoleni a vycvičeni na to,
aby podobné zákroky agresivních výtržníků zvládli.

a tak se i naši policisté ve službě setkávají s takovými případy. Policisté
jsou ale velmi dobře vyškoleni a vycvičeni na to, aby podobné zákroky
agresivních výtržníků zvládli. Vědí
naprosto přesně, jak eliminovat podobné hrozby. Ostatně, pondělní
případ není zdaleka prvním tako-

rušný. „Vyšetřovalo se hned několik
krádeží, vloupání do firmy, ale také
množství dopravních nehod. „Navíc
jsme pokračovali v preventivních
dopravně-bezpečnostních akcích
zaměřených především na kontrolu
řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu či drog. Na celém Prostějovsku

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

ROBERT DOSEDLA

SIMONA HALOUZKOVÁ

se narodil 17. srpna 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. února
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 38 do 40 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

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

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

ROMAN VESELÝ

se narodil 19. června 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 16. září
2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 26 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, šedé oči a plavé
blond kadeřavé vlasy.

Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.
Foto: Michal Kadlec
probíhá také preventivní kontrola
chatových oblastí,“ podotkl vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov.
(mik)

Že by se v otázce kriminality
blýskalo na lepší časy? Alespoň se tak dle aktuálních
zpráv zdá..

2 160
Policisté minulý pátek
6. února zveřejnili statistiku
spáchaných trestných činů
za rok 2014, z nichž vyplynulo, že v Prostějově během
loňského roku vyšetřovali
2 160 trestných činů, což je
oproti předešlému roku pokles o 160 případů. A pozor,
zároveň se rapidně zvýšila
objasněnost jednotlivých
lumpáren!
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publicistika

DLUHY SE SPLÁCET MUSÍ, ALE...
TOMÁŠ KALÁB
s odborníky. Výhodnější řešení pro
potenciálního věřitele by se zcela
určitě našlo.
Nejhůře je na tom generace od seniorů až dejme tomu po „Husákovy děti“, které na záludnosti tržního
prostředí nebyly dostatečně připraveny. Dnes už je součástí matematických osnov v rámci povinné
školní docházky i základní finanční
gramotnost.
Podobné praktiky na makroekonomické úrovni zažilo v uplynulých
letech třeba Řecko. Také bylo tlačeno do přijetí nevýhodných půjček,
přičemž renomovaní ekonomové
radili jediné možné systémové

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
O vìtru a bouøi

Chtěl bych reagovat na rozhovor
se zastupitelkou Miladou Sokolovou. Souhlasím s ní v kritickém
názoru na sestavování komisí rady.
Je opravdu zvláštní a bezohledné.
Milada Sokolová kritizuje, že do
komisí nebyli schváleni odborníci
jako Věra Palacká, Václav Kolář a Tomáš Blumenstein. Sama
také nebyla schválena. Já bych
dodal ještě napříkald jména Ludmila Ohnoutková a Zdeněk Rajtr.
Ale je možné, že po čtyřiceti letech
práce s dětmi (z toho šest roků ve
funkci ředitele domu dětí a mládeže) ještě nemám dost zkušeností
a odborných znalostí. Známé přísloví říká: „Kdo seje vítr, sklízí bouři“.
To se aktuálně hodí na prostějovskou ODS. Byla to totiž právě ona,
která společně s ČSSD v uplynulých
šestnácti letech zavedla v prostějovské radě praktiky bezohlednosti
a arogance. Nyní tyto praktiky poznává na vlastní kůži. Co zasila, teď
sklízí. Třeba pochopí... Již před vice
než čtyřmi roky jsem tehdejšímu
představiteli ODS Jiřímu Pospíšilovi
(dnes PéVéčko) předal svůj návrh
na změnu ve složení komisí směřujících k větší odbornosti. Stejný návrh
jsem prezentoval v rámci volební
kampaně. Bez povšimnutí tehdejších
i současných radních. Naopak, místo zlepšení došlo ještě ke zhoršení.
Mgr. Zdeněk Rajtr, Prostějov
(redakčně zkráceno)

Spalovna?
Nesmysl...

Nechápu, jak někdo z kompetentních lidí na magistrátu může vůbec
uvažovat o tom, že by spalovna komunálního odpadu pro celý Olomoucký kraj mohla být postavena
v Prostějově! Jistě, kšeft by to pro
pány radní byl pořádný, ale co dál?
Uvažuje vůbec někdo o tom, že rázem by do našeho města jezdilo
pět set až tisíc nákladních aut denně? Jsem přesvědčen, že na takový
nápor dopravy není město připraveno, nemá kvalitní komunikace
a už vůbec ne propracovaný systém vnějších obchvatů. Spalovna
v Prostějově je tak pro mě naprostým nesmyslem.
Petr Bezděk, Prostějov
Poøád se zde zmatkuje

Už by měli konečně dodělat
rondel v Krasické ulici! Ta první vrstva asfaltu se drobí a ostré
kousky kamínků mohou lehce
způsobit defekt na pneumatice.
Ale co je horší, že na této dopravní novostavbě pochopitelně chybí
vodorovné značení, takže řidiči
si pořád ještě nezvykli a mnohdy tu strašně zmatkují. A chodci?
Darmo mluvit, ti si vůbec nevědí
rady, kudy přecházet silnici, a to
po celém obvodu rondelu. Radši
ho neměli vůbec otvírat, protože
pořád to tu zavání neštěstím!
Jindřich Bureš, Prostějov

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Hippokratův pláč

GLOSA VEČERNÍKU

Máme po Vánocích, a jakmile se
přehoupl Nový rok, začínají v jeho
prvních týdnech někteří stále notoricky nezodpovědní spoluobčané
přicházet na to, jak se zase nechali
napálit od slibovačů zaručeně výhodných půjček na cokoli. Jak draho vychází takový okamžik pohody a pomíjivé hojnosti, je už snad
dostatečně známo.
Nejrůznější firmy a firmičky se
však nenechávají odradit, nadále
vnucují peníze za nevýhodných
podmínek horem dolem a stále
nacházejí ochotné příjemce svých
služeb. Přitom by stačilo trochu
popřemýšlet a klidně se i poradit
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řešení - návrat k národní měně.
Jakkoli bolestný. Politické zadání zachování eura za každou cenu
ale bylo silnější. Přitom věřitelé
dobře věděli, že podmínky a objem
půjček bude pro tuto malou zemi
se slabší ekonomikou a obtížnou
konkurenceschopností takřka neřešitelný.
Ano, půjčky se musí splácet. Pokud ale jde jejich poskytovatel do
předem jasného a vykalkulovaného
rizika, nemůže se divit, že do problémů zatáhne i sebe.

Byl jednou jeden Řek jménem
Hippokrates, a ten si usmyslel,
že léčit lidi by mělo být výsadou
těch, kteří k tomu mají vztah a
potřebné znalosti. Měl za to, že
takový povolaný léčitel má lékařské úkony činit ve prospěch
nemocného, dle svých nejlepších
schopností, bez ohledu na pohlaví, hodnost či nedostatek financí
nemocného. Co by ale asi řekl
na současný stav lékařství tady
u nás?
Jen před několika týdny jsme
za jednu nemoc byli nuceni
platit dokonce celkem čtyřikrát.
Schválně počítejte se mnou. Poprvé, když jste mnohdy s vypětím

všech sil dorazili do lékařské
ordinace, kdy se paní doktorka
natahovala po třicetikorunovém
úplatku, jen co jste překročili
práh. Podruhé, když si svých ‚třicet stříbrných‘ vyžádal lékárník
za recept, potřetí, když jste ‚překvapivě‘ museli doplácet za vaším lékařem zvolený medicínský
preparát, no a počtvrté, když každý měsíc z platu vysolíte dva tisíce za povinné zdravotní pojištění.
Pak už člověku nezbude, než se
od srdce zasmát u televizních
zpráv, které nás informují o případech, kdy sanitky zoufale vozí
po celém městě pacienty od nemocnice k nemocnici, kde se do-

žadují ošetření. Pokud se zadaří,
a některá nemocnice je milostivě
přijme, v lepším případě vás uloží
na lůžko na ne příliš prostorné,
zato důkladně větrané chodbě.
V tom horším si musíte několik
hodin postát před nemocniční
budovou, než začnou ordinační
hodiny a ani pak nemáte jistotu, že budete ošetřeni střízlivým
lékařem, případně dostanete
lék, který vám opravdu pomůže,
nebo jeho jedovatou variantu
v podobném balení. Nejsem si
jistá, ale přísahala bych, že při
každém takovém případu slyším,
jak Hippokrates pláče a vztekle
buší do svého sarkofágu...

CHCETE večerník NADÁLE
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ZA PATNÁCT KORUN?
ANALÝZA Dnes o rodičích a dětech ANE
B
MARTINA MŮŽE SE TO STÁT I VÁM...
MOKROŠE

Nevím, kdo z vás to zaznamenal,
ale máme za sebou první pololetí
školního roku 2014/2015. Pochopitelně těm bezdětným je to asi
skoro jedno, ovšem i v prostějovských rodinách se školákem
či školáky bylo buď veselo nebo
klidno anebo také pěkně dusno,
to dle studijních výsledků daného
jedince či jedinců. Ovšem pozor!
o přečtení posledních kauz o rodičích a dětech vcelku rodičům
nezávidím a opravdu nevím, jak by
vlastně měli správně na vysvědčení reagovat. Pokud totiž použili při
vysvědčení špatném nějaký ten výchovný pohlavek, případně vařečku

P

na zadní část těla, tak by mohli být
označeni za násilníky a děti by jim
mohly být po norském vzoru odebrány, případně by „hodné“ děťátko
mohlo zavolat na policii s tím, že je
ohrožováno samopalem, tak jako
se to stalo otci na Novojičínsku a to
jen proto, že zlobivému synátorovi
zabavil za nedobrotu počítač. Jestliže ovšem naopak by třeba tatínek
pochválil svou malou dcerku, jak je
šikovná a zřejmě ji pohladil po vláskách či ramínkách a ona se o tom
zmínila před nějakou bdělou a ostražitou psycholožkou či sociální pracovnicí, tak by se tatínek mohl stát
během chvilky pedofilem a skončit
s provazem kolem krku jako v kauze v Nýrsku, která je ovšem dle Policie ČR a dotčených dam prý úplně
o něčem jiném. No uvidíme, vymyslet se dá ledasco, když se láme chleba
a obzvláště, když do toho vrtne
nejmenovaná komerční televize.
rovedeme-li tedy analýzu ad
absurdum, pak rodič by raděj
neměl reagovat vůbec, což ovšem
není dobré, jelikož pokud nebude
výchovně působit, hrozí mu zase
postih ze strany sociálky a i školy,
že o dítě nedbá z hlediska studijních

P

výsledků, takže jak se lidově říká
„teď babo raď“.
okusme se tedy společně dát
hlavy dohromady, co s tím problémem o rodičích a dětech. Nedělejme si iluze, že v rodinách je vše
ideální. Hektická doba způsobila,
že mnohde se rodičovstvo se svými
ratolestmi skoro nevidí a věří, že vše
poběží tak nějak samospádem. Je
zde tlak zaměstnavatelů a bohužel
jejich heslo je „makej nebo na pracáku je míst dost“. Dále bychom
se ovšem měli vyvarovat přílišné
hysterie, kterou s sebou přináší ona
všeobjímající korektnost táhnoucí
se k nám z USA a té údajně supercivilizované Evropy. Tato korektnost
způsobuje, že se bojíme nazývat
věci pravými jmény a pomalu se
chovat zcela normálně obyčejně,
aby nás náhodou někdo za něco nepopotahoval, případně neudal.
krátka nevím jak vy, vážení, ale
za mládí „Husákových dětí“
bylo zcela normální, když přiletěl nějaký ten výchovný pohlavek
a dokonce přiletěl i ze strany kantora (ten druhý pak i doma od rodiče)
a nedělo se nic protizákonného. Nikdo nevyrostl s psychickou újmou,

P

Z

neměl pocit, že jsou potírána práva
dítěte a žádná lžidoktorka s bůhvíjakým diplomem nic nerozebírala
či dokonce neudávala. Ano, děti
lumpačily, ale tak nějak přiměřeně
jejich věku, rozhodně byla menší
agresivita a vydrzlost, určitě nebyla
tak rozbujelá kriminalita náctiletých,
jako je tomu dnes. Upřímně řečeno,
společnost na jedné straně chce být
hrozně korektní a správná, ale na
druhé straně nezvládá čím dál více se
rozvíjející patologické jevy, přestože
máme plno koordinátorů, školitelů,
projektů, případně ministerských vizí
a plánů, nejlépe s podporou EU, a pak
dochází k excesům výše popsaným.
ávěr je tedy ten, že by vše mělo
mít rozumnou míru, tj. bylo by
dobré, aby se mnozí rodiče o své
děti starali přiměřeně, to je v každém případě více než teď. Děti by
ovšem také měly začít fungovat daleko zodpovědněji a způsobněji než
je tomu teď.
a půl roku tu máme zase vysvědčení, snad se během toho
půl roku společnost všeobecně
ozdraví a zmoudří. Musí ale chtít
všichni zainteresovaní. Osobně
tomu chci věřit.

Z

Z
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Děti a pejsci
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koupit garáže bez KOLAUDACE!
PROSTĚJOV Prostějovští radní
chtějí konečně vyřešit neutěšený
vzhled proluky mezi ulicemi Podjezd a Vodní. V revitalizaci tohoto
prostoru jim ale brání dvě garáže
v majetku soukromých osob, které
však nemají příliš čistou minulost.
Užívány totiž byly takzvaně „načerno“, přesto je teď město musí draze
vykoupit…
„Jedná se o garáže naproti Centra
zdraví ve Vodní ulici. Ty byly postaveny někdy v roce 1964 a podle dostupných dokladů se jedná o provizorní
stavby, které ovšem nebyly nikdy
zkolaudovány. Přesto jsou zapsány
v katastru nemovitostí. Dnes by se
tedy nemohly ani využívat, dřívější
režim ale na to zřejmě moc nedbal.
Majitelé tyto garáže celých padesát
let běžně používali,“ řekl Jiří Pospíšil,
náměstek primátora. „Průchod mezi
ulicemi Vodní a Podjezd si zaslouží
revitalizaci, případně dostavbu proluky tak, aby tady vznikl hodnotný

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Petr KADLEC
31. 1. 2015 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Anna JETELINOVÁ
1. 2. 2015 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Matyáš HEDRICH
2. 2. 2015 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Ema TOMEČKOVÁ
2. 2. 2015 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Monika MOTYČKOVÁ
3. 2. 2015 49 cm 3,2 kg
Prostějov

Michal KREJČÍ
2. 2. 2015 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Marek KMENT
30. 1. 2015 56 cm 4,10 kg
Čechy pod Kosířem

Radan HUBÍK
3. 2. 2015 54 cm 4,60 kg
Stínava

Jan SLATINA
2. 2. 2015 52cm 3,90 kg
Olšany u Prostějova

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své

Není-li snímky
v zimĨi ssnĨhu
potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů

1997
2003
2005
2007
2009

PD statika, krov střecha
statika, krov, střecha
PD statika
statika, fasáda
statika, fasáda

2002
2004
2006
2008
2010

statika, krov, střecha
statika, krov, střecha
PD statika
PD na využití zámku
fasáda, vých. křídlo, kanalizace

2011
2012
2013
2014

vých. křídlo, kanceláře, výtah, ZUŠ sever, mostek
ZUŠ sever, mostek, bezbariérovost, fasáda, pavlače
PD nádvoří, fasáda, veřejné prostranství
nádvoří a interiéry, fasáda

zasedni
k našemu
graficky
zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!
webu

částky jsou uvedeny
v tis.Kč
CELKEM:
100 095 Kč

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

www.
vecernikpv
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 nedove.cz
dou 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.

V PROSTĚJOVĚ PADLY
DALŠÍ STROMY
FABIO

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca tři roky. Je to milý
a klidný pejsek, který ze začátku potřebuje čas, než začne někomu novému důvěřovat. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat.
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TO
JE
VTIP?
MĨsto musí
ÝCH 100 MEGA!

Vítejte na svìtì
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!

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

Tyto garáže ve Vodní ulici nebyly nikdy zkolaudovány, teò je m÷sto musí odkoupit.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova
a reprezentativní prostor, který dotvoří veřejné prostranství. Na garáže,
které stojí na pozemku města, máme
předkupní právo a hodláme ho využít,“ dodal náměstek primátora zodpovědný za majetek města.
Problém ale je prý v ceně, za kterou
jsou majitelé ochotni garáže prodat.

„Za každou garáž chtějí majitelé 145
tisíc korun, což se nám zdá jako přemrštěná cena. Mám za úkol s nimi jednat o daleko příznivější ceně,“ uvedl
Jiří Pospíšil.
Pokud se městu podaří garáže za
dobrou cenu vykoupit, půjdou okamžitě k zemi.

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 22
nali
nalis

Zdroj: Odbor rozvoje a investic Magistrátu m÷sta Prost÷jova

EĠNħ DÝCHÁME „Pokud
Pokud bude jednání konstruktivní, seďme
››› ZASTUPITELÉ,
LÉ, K VÌCI! ‹‹‹

BOBINA

jde o křížence jezevčíka malého vzrůstu ve věku cca šesti
roků. Bobinka je psí babička přátelské, klidné a vyrov-

nané povahy, která miluje lidi a jejich přítomnost. Dobře
jí bude doma po boku svého pána, kterému bude s radostí při všem asistovat.

ELENKA

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku cca šesti roků.

Téměř celý život prožila v útulcích a moc bychom
si přáli, aby konečně poznala co je to mít domov
a svého milujícího pánečka. Elenka je velmi milá fenka, přátelské a vyrovnané povahy.

OGAR

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca čtyři roky. Ogarek

DĚTSKÝ BAZÁREK
NE

PROSTĚJOV Máte doma špunta
a spoustu věcí, ze kterých vyrostl? Nebo naopak potřebujete svému dítku koupit nějaké hezké,
ale ne příliš drahé věci? Právě pro
vás je zde už druhý bazárek dětského a kojeneckého oblečení,
hraček a obuvi, který pořádá RC
Lodička a Modrý koník.
Uskuteční
se v sobotu 14.
března Neprodané věci můžete věnovat
MAGDALÉNA
ELBLOVÁ
2015 od 9.00
do
12.00
hodin
PROSTħJOVv ob- Fondu ohrožených dětí nebo Azyjektu TJ Sokol Prostějov I., Skálovo lovému centru.
náměstí 4, Prostějov. Vstup pro pro- V pořadí druhou akci se organizátodávající i kupující je zdarma. „Děti se ři rozhodli uspořádat kvůli velkému
mohou těšit na kreativní dílničku či zájmu a kladným ohlasům. „Nejenhravou angličtinu,“ přidávají nabíd- že na bazárku maminky nakoupily,
ku organizátoři. Chcete-li prodávat, ale i prodaly a vyměnily si spoustu
přihlaste se na info@rclodicka.cz zkušeností. Navíc měly dobrý ponebo telefonním čísle 602 313 741. cit, protože všechny neprodané věci

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

je velmi přátelský pejsek, který bude vděčným parťákem. Miluje lidi a byl by strašně šťastný, kdyby měl
jednoho pánečka jen sám pro sebe. Má nekonfliktní
povahu, snese se s fenkou i pejskem.

aneb ptali jsme se v ulicích

se blíží!

tam třeba do rána,““ říká před příštím jednáním
zastupitelstva JIŘÍ POSPÍŠIL

CHCETE
Večerník

ANO

NADÁLE

ZA PATNÁCT
KORUN?
mohly věnovat
stejněJURKOVÁ
jako teď na
ALENA
charitu. Vloni siPROSTħJOV
Regina Šverdíková
z Fondu ohrožených dětí pro své
svěřence odvezla patnáct velkých
tašek,“ konstatovala Libi Drozdová
z Modrého koníka.
Akce se koná pod záštitou Aleny
Raškové, první náměstkyně primátora a Milady Sokolové, předsedky(red)
ně Okrašlovacího spolku.
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Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Minulé jednání
prostějovského zastupitelstva
trvalo skoro až do půlnoci. Teď
čeká komunální politiky dost
možná podobný maratón. Již
příští pondělí 16. února totiž
bude na programu jednání
mnohozajímavýchbodů,kolem
nichž se čeká ostrá diskuze.
Avizovány jsou i jisté záměry
opozice, které zřejmě vzbudí
emoce. Na to, co očekává od
příštího zastupitelského setkání
Koláž Veéerníku
se Večerník v rámci své nové
rubriky zeptal Jiřího Pospíšila
Ostatně když se pouhým okem po- „Na začátku ledna byly imisní limity (na snímku), náměstka primádíváte z okna, je to vidět,“ podotkla překročeny na desítkách míst v repub- tora odpovědného za majetek
Večerníku Ivana Hemerková (na lice, netýkalo se to jen Prostějova. Když města.
snímku), náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. „Žádný
smog nás tedy momentálně netíží,
rozptylové podmínky jsou ve městě
velmi dobré. Optimistkou v tomto
směru jsem v řádech dnů a týdnů i do
budoucna, navíc má být jasno a svítit
sluníčko,“ dodala náměstkyně primátora pro životní prostředí.

se smog dotkne našeho města, nelze
s tím bohužel nic dělat. Pouze z dlouhodobého hlediska můžeme začít tvořit preventivní opatření. Každopádně
se určitě osvědčí výsadba stromů na
okrajích města, něco výrazného musíme vymyslet i s přetíženým dopravním
systémem v Prostějově,“ konstatovala
Ivana Hemerková.
(mik)

ƔƔ Příští pondělí je na pořadu další

jednání zastupitelstva. Jaký bude podle vás nejžhavější bod programu?
„Z oblasti majetkoprávních záležitostí bude určitě velmi zajímavým
bodem projednání výkupu pozemků pro další etapy cyklostezky do
Žešova, který umožní v budoucnu

i možnost vybudovat propojení mezi
Prostějovem a Žešovem. Jak jistě víte,
podobná investiční akce proběhla ve
spolupráci Prostějova s Kostelcem
na Hané, a cyklostezka mezi těmito
městy je velmi frekventovaná. Bezesporu sledovanou otázkou je i výkup
dalšího pozemku pro vznik takzvané
malé průmyslové zóny v jižní části
města. Budu rád, když se o těchto
záležitostech bude diskutovat, rozvoj města a spokojenost obyvatel je
přece společným cílem celého zastupitelstva. Věřím proto, že nebudeme
zbytečně ztrácet čas nad pseudoproblémy, které nastolují někteří zastupitelé, ale snad i opozice chce pracovat
konstruktivně. Ostatně, její práci si
mohou zkontrolovat sami občané.
Jak známo na radě města jsme schválili, že jednání zastupitelstva budou
přenášena v přímém přenosu prostřednictvím internetových stránek.“
ƔƔ Minulé zastupitelstvo trvalo
bezmála až do půlnoci. Očekáváte
další podobný maratón?
„Stále jsme v době relativně krátce
po komunálních volbách. Je jasné,
že noví zastupitelé, kteří postupně
získávají zkušenosti, se potřebují
více ptát, proto se jednání prodlužují.
Někteří, a to již i ostřílení zastupitelé, patrně z důvodu neukojení svých

Foto: archiv Veéerníku

ambicí stát v čele města, zase zbytečně exhibují ve snaze strhnout na sebe
pozornost. Jak už jsem uvedl, věřím,
že jednání zastupitelstva budou postupně opravdu konstruktivní a pak
nad řešením problematiky města
seďme klidně i do rána…“
ƔƔ Na nedávné tiskové konferenci
rady města jste zmínil, že se konečně blíží vzájemné jednání vedení
města s představiteli společnosti
Manthellan. Jak moc je této schůzce blízko? O čem všem chcete
s Manthellanem v první fázi jednat?
„Jednání by měla proběhnout skutečně v co nejkratším termínu. Město
má připravenou určitou strategii a určitě s ní nebude seznamovat druhou
stranu prostřednictvím médií. Problematika jednání je jasná, chceme

znát současný stav projektu Galerie
Prostějov a postup realizace, zároveň
nás samozřejmě zajímají důvody žaloby na město.“
ƔƔ Teď upřímně, skutečně věříte,
že Manthellan avizované obchodní centrum „U Špalíčku“ vůbec někdy postaví?
„To je spíše otázka na majitele této
společnosti... Za sebe říkám, že
vnitřně věřím v dohody a v platnost
smluvních ujednání mezi dvěma
stranami. Možná je to v dnešní době
naivní a moc se to nenosí, ale už jsem
prostě takový. Pokud se s někým na
něčem dohodnu, tak za tím stojím!
Se společností Manthellan má město uzavřeny smlouvy o smlouvách
budoucích a chci věřit, že budou
naplněny.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Chystají se žaloby
Prostějov (mik) - Vedení města ve
čtvrtek potvrdilo, že spor o pozemek
vedle nemocnice požene k soudu. „Ano,
právní oddělení magistrátu připravuje
žaloby jak na společnost Sportrend, tak
na Katastrální úřad v Prostějově. Podle
zákona musíme žaloby podat do šedesáti
dní. Soudně tak budeme žádat o okamžitý výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí,“ prozradil Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
ZŠ Palackého:
øeditelka konèí
Prostějov (mik) - Prostějovský magistrát vyhlásil výběrové řízení na obsazení
pozice ředitele či ředitelky Základní
školy Palackého v Prostějově. „Statutární zástupkyně této základní a mateřské
školy Dagmar Přikrylová rozvázala pracovní poměr dohodou, protože odchází
do důchodu. Přihlášky uchazečů o tuto
funkci přijímáme do šestého března tohoto roku,“ potvrdila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora pro
školství.

Šéfem je primátor
Prostějov (mik) - Rada města ustanovila komisi, která vybere laureáty Ceny
města Prostějova za rok 2014. „Shodou
okolností jsem byl předsedou této komise určen já, členy komise budou všichni
čtyři náměstci, uvolněný radní, tajemník
magistrátu a vedoucí odboru kanceláře
primátora,“ řekl ke složení komise primátor Prostějova Miroslav Pišťák. Návrhy
na držitele Cen města Prostějova chce
komise předložit zastupitelům v co nejkratším termínu.

Není-li v zimĨ snĨhu
zasedni k našemu
webu

www.
vecernikpv
.cz

zpravodajství
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ZÁMEK SPOLYKAL UŽ ROVN TUHÝ DOSTAL PĚT LET NATVRDO,
NAVÍC MUSÍ VRÁTIT 2 6MILIÓNŮ!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV V roce 1996 dostala prostějovská radnice nečekaný „dáreček“, když stát převedl do vlastnictví města chátrající
zámek na Pernštýnském náměstí.Tehdejší politická garnitura na radnici začala ihned mluvit
o takzvaném „danajském daru“,
neboť od začátku bylo jasné, že
budova v naprosto dezolátním
stavu bude vyžadovat opravy
za desítky milionů korun. A taky
že ano! Podívejte se ale dnes,
památkově chráněný zámek se
jakoby mávnutím čarovného
proutku změnil k nepoznání.
Onen proutek ovšem už vyšel
městskou kasu od roku 1997 na
sto milionů korun...
„Převedení zámku od státu do majetku
města svým způsobem skutečně danajským darem bylo. A musím přiznat, že
hned od počátku jsme si začali lámat hlavy
nad tím, co si počneme s takto nabytým
majetkem, jenž vyžadoval okamžitou
opravu,“ konstatoval pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov. „Víte, od začátku nám bylo jasné, že zase o takovou historickou památku nejde a velkou historickou cenu nemá.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého
století zámek patřil úvěrnímu družstvu,
které zde provedlo nepříliš šťastné stavební úpravy. Dokonce fungoval jako velké
skladiště různého materiálu,“ zavzpomínal první muž magistrátu.

Krajský soud v Brně vynesl rozsudek nad bývalým generálním ředitelem OP
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

To je prom÷na! Napąíklad nádvoąí zámku vypadalo ješt÷ na zaéátku roku 2012 jako ukázka naprosté ząíceniny, letos už záąí novotou. Primátor Pišċák tak mčže být s dosavadní rekonstrukci historického objektu m÷sta spokojen.
3x foto: Michal Kadlec
Když se v roce 1996 stalo město novým majitelem zámku, bylo zapotřebí
okamžitě zajistit alespoň ty nejdůležitější opravy, aby budova doslova a do
písmene nespadla někomu na hlavu.
„Začali jsme tím nejdůležitějším, což
byla rekonstrukce střechy. Do zámku
zatékalo, stejně tak sklepní prostory byly
podmáčené, základy doslova plesnivé.
To byly ty nejzákladnější investice, které
se musely provést okamžitě,“ ohlédl se
za počátkem rozsáhlých akcí Miroslav
Pišťák.
Jakmile se zabránilo vodě, aby i nadále
ničila zámek, zastupitelé začali horečně
přemýšlet o tom, co dál... „Všichni jsme
si uvědomovali, že zámek je památkově

chráněný a jeho cena určitým způsobem
vzrostla poté, co na zdech některých místností byly nalezeny velmi vzácné fresky.
Samozřejmě jsme se setkávali s názory,
že je zbytečné investovat do zámku idalší
miliony korun, někteří dokonce navrhovali jeho prodej. Diskuze to byly velmi
rušné... Byli bychom ale barbaři, kdybychom zámek nezachránili a nechali ho
padnout. Nešlo jen o to, jakým způsobem
zámek zrekonstruujeme, ale museli jsme
se také rozhodnout o jejím budoucím
využití,“ vrací se primátor do období, kdy
se lámaly misky vah. „Existovaly i hodně
naivní představy, že zámek po opravách
pronajmeme obchodníkům, kteří zde zřídí různé fanshopy a podobně. Po letech

projednávání jsme nakonec dospěli k rozumným závěrům, že v zámku postupně
zřídíme regionální informační centrum,
jedno křídlo budovy zrekonstruujeme
pro potřeby Základní umělecké školy
Prostějov a opravíme nádvoří pro potřeby kulturních i společenských akcí.
To všechno se už podařilo zrealizovat.
V jednom z křídel zámku už sídlí domovní správa, další interiéry využijeme pro divadelní zázemí a plánujeme i restaurační
zařízení ve sklepních prostorech budovy.
Já osobně bych ještě preferoval otevření
obrazové galerie města,“ vypočítal Miroslav Pišťák.
Jak dokládají statistické údaje zjištěné
Večerníkem z odboru rozvoje a investic

města, první tisíce korun padly na zámek
už v roce 1997. To pravé pouštění žilou
z městské pokladny ovšem začalo až
v roce 2002, největší nápor na finance
je registrován v letech 2009 až 2013.
Celkem už prostějovský zámek spolykal rovných sto milionů korun, přesněji
spočítáno - ještě pětadevadesát tisícovek
navíc. Nejnákladnější část oprav, tedy
rekonstrukce fasád, už máme za sebou.
Podle mého předběžného odhadu bude
do zámku zapotřebí investovat ještě zhruba dvacet milionů korun. Pro rok 2015
máme například v rozpočtu města vyčleněnu částku tří milionů korun na opravu
oplocení zámku,“ prozradil Večerníku
nejbližší výhled prostějovský primátor.

ĠISTÝ VZDUCH

PROSTĚJOV Dobrých zpráv není nikdy dost. Jak Ve- čistší, ale po ještě nedávném smogovém šílenství ve
černík koncem uplynulého týdne zjistil, v Prostějově městě si na nějakou dýchavičnost rozhodně stěžovat
aktuálně dýcháme čistý vzduch. Ne sice úplně nej- nemůžeme. Ovšem, jak dlouho tento stav vydrží?

Anketa
Pracovníci technických služeb práv÷ likvidují jeden z pokácených stromč na Bulharské. Jak dokládá foto, kmen byl opravdu dutý.
Foto: Tomáš Kaláb

a pokud nebude nutná jejich výměna
v nejbližší době, přistoupili bychom ke
komplexnímu řešení včetně nové výsadby,“ ujistila Hemerková.
V uplynulém týdnu byl patrný ruch také
v židovské části městského hřbitova. Na
základě zadání místní Židovské obce
provedla A.S.A. TS Prostějov minimální
nutné zásahy do vegetace zasahující do
prostoru hrobů. „Tato část hřbitova byla
co do údržby poměrně zanedbaná, takže se musela vysekat letitá tráva a náletové dřeviny,“ vysvětlila Hemerková.
Samozřejmě platí vždy zákonná povinnost výsadby tří nových stromků za jeden pokácený, ne vždy to však podle slov
náměstkyně Hemerkové lze realizovat
na totožném místě. Právě z tohoto důvodu možná někdy pramení pocit mnoha
lidí při pohledu na čerstvé pařezy, že
zeleň ve městě vymírá. Dle statistických
údajů je však pravdou opak.
(tok)

Martin ZAORAL

BRNO Tak přece jen, spravedlnost není slepá! Dlouholetý
neomezený vládce už zkrachovalého „ópéčka“ byl minulé úterý tvrdě potrestán. Bývalý generální ředitel
Oděvního podniku Prostějov František Tuhý si má za
zpronevěru odsedět pět let vězení s ostrahou. Kromě toho musí na náhradě škody zaplatit více jak šestadvacet
milionů korun. Jeho obhájce se proti rozsudku hned na
místě odvolal, tudíž anabáze ještě nekončí. Naopak pokračovat bude u olomouckého vrchního soudu.

V PROSTĚJOVĚ PADLY PO SMOGOVÉM ŠÍLENSTVÍ KON
DALŠÍ STROMY

PROSTĚJOV V úterý 20. ledna proběhlo na Bulharské ulici kácení několika stromů. Období vegetačního
klidu potrvá ještě zhruba měsíc, takže
do jeho ukončení je potřeba provést
všechny plánované a nezbytné úkony.
Večerník se samozřejmě zajímal, jestli zůstane pouze u této jednorázové
akce. „Pokácí se dvě lípy a jedna třešeň,“
upřesnila den předem náměstkyně primátora Ivana Hemerková, o níž je známo, že jí kácení stromů žádné potěšení
nedělá.
„Bohužel, celá alej na Bulharské ulici už
dožívá. Řešili jsme opravdu jen to nejnutnější, protože nás odborníci informovali, že ony lípy jsou už úplně duté
a třešeň je zplanělá,“ dodala podrobnosti
Hemerková. Z uvedeného vyplývá, že
zeleň v této ulici bude třeba do budoucna komplexně revitalizovat. „Musíme
si nejprve prověřit stav sítí v této ulici,

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

aneb ptali jsme se v ulicích

Večerník sledoval všechna soudní jednání a nechyběli jsme ani
v úterý 3. února v Brně. František
Tuhý si dle obžaloby v letech 2004
až 2008 neoprávněně vyplatil
26,3 milionů korun na prémiích,
které si sám sobě schválil. O jeho
odměnách přitom nehlasovala
valná hromada akcionářů, která
jej do funkce jmenovala. Vzhledem k výši škody mu hrozilo pět
až deset let pobytu v kriminále.
Státní zástupkyně Dalimila Bajerová pro něj požadovala trest na
hranici sedmi a půl roku vězení,
uhrazení způsobené škody a navíc
půlmilionovou pokutu.

Anketa

Co říkáte na rozsudek?

MAGDALÉNA ELBLOVÁ
PROSTħJOV
„Určitě ne. Kvalita ovzduší je v Prostějově podle mě
dost špatná. Říkám to nejen já, ale i televize a rádia, kde
se často zmiňují o tom, že tady je situace mnohdy horší
než v Ostravě. Je tu často hrozný smog. Není možné po
ránu ani vyvětrat. Velký podíl na špatné kvalitě ovzduší
tady má doprava, ale hlavně i továrny v průmyslové
zóně. Je nutné s tím začít něco dělat.“

ANO

ALENA JURKOVÁ
PROSTħJOV
„Podle mě je v Prostějově kvalita ovzduší celkem dobrá. Žádné problémy s dýcháním kvůli ovzduší nemám
a nějaký smog či podobné problémy nějak razantně
nepozoruji. Jsou města, kde je to mnohem horší.
Pocházím z Moravskoslezského kraje a tam je situace
ohledně kvality ovzduší určitě horší. Od té doby, co bydlím v Prostějově, se mi dýchá poměrně dobře.“

Zatím jsou naštěstí pryč dny z úvodu tohoto roku, kdy Prostějov svíral
smog a hodnoty polétavého prachu překračovaly povolené limity
až trojnásobně. „Dnes, tedy v pátek
6. února, máme stupeň číslo dvě, což
konkrétně znamená osmatřicet mikrogramů polétavého prachu na metr
krychlový vzduchu. Bezpečnostní
limit je přitom o dvanáct čísel větší,
takže už několik dnů dýcháme v Prostějově poměrně velmi čistý vzduch.

ku. Pokud je někdo dobrovolně
v jakékoliv odpovědné funkci, pak
musí znát práva i povinnosti, která
mu z ní vyplývají,“ argumentoval
soudce Kurfiřt. Podle něj František
Tuhý poškodil podnik tím, že obešel
ostatní akcionáře.
O výši a druhu trestu
rozhodla zpùsobená škoda

Soud tedy poslal Františka Tuhého na
pět let do vězení s ostrahou, navíc mu
udělil povinnost zaplatit 26,3 milionů
korun jako náhradu škody. „Vzhledem k neobvykle vysoké škodě je
trest odnětí svobody určitě na místě,“
vyjádřil se Kurfiřt, který ovšem na
straně obžalovaného našel i polehčující
okolnosti. „Pokud by se nedopustil
zpronevěry, vedl by dosud zcela řádný
život. Navíc je u něj velká možnost nápravy, nedá se předpokládat, že by se
coby důchodce něčeho podobného
v budoucnu dopustil,“ uzavřel svoje
odůvodnění.
Jakmile bude soudní verdikt pravomocný, musí František Tuhý celou
částku uhradit na účet insolvenční
správkyně, která by peníze měla
následně vyplatit věřitelům podniku.
Dluhy zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov však přesáhly dvě miliardy korun, jeho kompletní rozprodej
vynesl asi jen 408 milionů korun.
Rozsudekvšakdosudnenípravomocný,
obhájce Františka Tuhého se na místě
odvolal. Kauza tak bude pokračovat
u Vrchního soudu v Olomouci.

POHLEDEM MARTINA ZAORALA

ZA VŠÍM HLEDEJ CHAMTIVOST
Jako kůl v plotě. Přesně tak si musel minulé úterý připadat František
Tuhý. Když se už před sedmi lety
přišlo na to, jak velké odměny si
sám sobě schválil, všichni se k němu
obrátili zády. Přišel o svoji pozici
v Oděvním podniku, kde byl dlouhá léta uznávaným vůdcem, navíc
samota, do které se následně uzavřel, byla hrozivá.
Těšit ho mohly snad jen peníze,
které mu v minulosti připutovaly na konto, podporu měl ve své
manželce, rozptýlení nacházel při
vycházkách se psem. Pokud však
nynější rozsudek nabude právní
moci, pak přijde jak o rozsáhlý
majetek, tak i o svobodu.
Pády z velké výšky bolí o to víc.
A takto strmý sešup novodobá
česká historie zřejmě nepamatuje!
Nelze se tudíž ani divit, že se František Tuhý v závěru soudního líčení
rozbrečel.
Pokud člověka stihne nějaké neštěstí, má tendenci ptát se, proč? Co
bylo špatně? Co jsem mohl udělat
a neudělal? Stejné otázky si nepochybně mnohokrát položil i bývalý
generální ředitel Oděvního podniku. Jestliže by si na ně František
Tuhý odpověděl poctivě, přišel by
na to, že podlehl chamtivosti. Uvě-

Pokud bude jednání konstruktivní, seďme
“ říká před příštím jednáním
zastupitelstva JIŘÍ POSPÍŠIL

PO STOPÁCH

JE V PROSTĚJOVĚ DOBRÁ KVALITA OVZDUŠÍ?

přivedlo podnik do konkurzu. Sám
jsem ve finále největším poškozeným,
vždyť hodnota mých akcií v roce
2007 činila sedm set milionů korun,“ pronesl ve své závěrečné řeči
František Tuhý, který v závěru soudního líčení neskrýval dojetí. Přímo
u soudu ho podporovala pouze jeho
manželka. Dřívější spolupracovníky
a kamarády nevidno...

„Po celou dobu, co jsem stál v čele
Oděvního podniku, jsem měl na
mysli pouze jeho prospěch, nikdy
jsem neměl zájem firmu jakkoliv poškodit. Pod mým vedením
byl podnik v černých číslech
a zaměstnával tisíce lidí. To svědčí
o tom, že jsem byl řádný hospodář, za
což jsem dostával náležité odměny, Soudce: „Každý zamìstnanec
je nìkomu odpovìdný...“
které se nijak výrazněji nelišily od
těch, které dostávali ostatní lidé ve vedení podniku. Problémy se objevily Navzdory rozsáhlé a velmi důmyslné
až po roce 2008, kdy neodborné ve- obhajobě dal Krajský soud v Brně
dení, které mě nahradilo v čele OP, jednoznačně za pravdu obžalobě.
„Každý zaměstnanec je někomu
odpovědný. A je zcela běžné, že
nadřízený rozhoduje také o výši platu
i odměn pro svého zaměstnance.
V případě generálního ředitele
Oděvního podniku Prostějov byla
„Jedná se o výrok soudu, který se necítím oprávněn komentovat. Musím se jeho nadřízeným valná hromada
však přiznat, že osobně jsem očekával nařízení soudu k vrácení peněz. Výše akcionářů, která Františka Tuhého
nepodmíněného trestu pro Františka Tuhého mě však určitě překvapila.“
do této funkce coby zaměstnance
Milivoj Žák, bývalý předseda představenstva OP Prostějov jmenovala. Za takových okol„Krach Oděvního podniku byl pro Prostějov katastrofou, ovšem samotný ností to měla být právě ona, kdo
soud s panem Tuhým jsem sledoval pouze okrajově. Nicméně pětiletý ne- měl rozhodovat o výši odměn pro
podmíněný trest mi přijde dosti vysoký a vracet šestadvacet milionů korun obžalovaného. Bylo ovšem prokázáno, že se tak v tomto případě nestalo,“
se určitě nikomu nebude lehce.“
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov odůvodnil své rozhodnutí soudce
Tomáš Kurfiřt, který se vypořádal
„Jejda, jejda, tak schopný, nezištný, pracovitý, obětavý, vzdělaný a erudovaný i s alibistickou obhajobou Františka
odborník - a oni mu tohle! No nevadí, budeme se soudit a odvolávat, i kdy- Tuhého v tom smyslu, že ho na
bychom měli najmout Tomáše Sokola! Spis musí mít sto tisíc stran! Ještě možnost protiprávního jednání niksvalíme vinu na další spolumanažery! Jak by to vypadalo, kdyby si ostatní do neupozornil. „Obžalovaný byl
penězodojiči mohli prebendy ponechat...
nechat...“
zároveň předsedou představenstva
Hugo Strnad,
trnad, diskutující na serveru
se
www.vecernikpv.cz
i generálním ředitelem podni-

Prostějov patří k městům s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Dýcháme vzduch, jehož parametry
překračuje platné limity i doporučení. Dlouhodobě špatná kvalita ovzduší kromě jiného způsobuje zhoršení plicní funkce, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění či třeba i snižuje délku dožití. Někteří obyvatelé
Prostějova stav ovzduší ani nevnímají. Večerník v uplynulých dnech zjišťoval, jak tento palčivý problém vidíte vy...

NE

Jak se hájil František Tuhý?

František Tuhý byl při zahájení procesu velmi sebevědomý. To se však po rozsudku soudce Tomáše Kurfiřta změnilo.
Foto: archiv Večerníku

PROSTĚJOV
JOV
V Jak Večerník exkluzivvall10.února2014,novým
něinformoval
eálu Oděvníh
majitelem areálu
Oděvního podniku
tal Astria Group, která
Prostějov se stala
za něj zaplatila přes padesát milionů
korun. Tuto společnost si založili lidé
z firmy na výkup kovů PV Recykling.
Původně měla zájem pouze o část
areálu, za který nabízela 1,33 milionů
korun. Nakonec se rozhodla ke koupi
celého rozlehlého objektu.
Jaký bude další osud budov, to před
rokem ještě nebylo zcela jisté. „V návaznosti na informace, které se objevily
v českých médiích, společnost Astria
Group a.s. potvrzuje, že se stala vlastníkem areálu bývalého Oděvního podniku v Prostějově. V současně době
bylo zahájeno provádění nezbytných

STARÉHO
PŘÍPADU

staveb
stavebněě technických analýz s ohledem
na další možnou využitelnost areálu. Blíže se k záměrům, které majitele
vedly k investici do tohoto areálu, nebudeme vyjadřovat a to do doby, než
budou dokončeny všechny technické
i právní analýzy,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ondřej Batta, předseda představenstva společnosti Astria Group, který má
ve firmě PV Recykling na starosti nákup
a prodej kovů.
Večerník se však s tímto vyjádřením
nespokojil a zamyslel se, jak může někdejší kolos, do něhož den co den mířily tisícovky lidí, dopadnout. Zvážili
jsme oblast podnikání nových vlastníků
a reálné možnosti na využití rozlehlého
areálu, načež jako nejpravděpodobnější se nám jevila jediná varianta: bu-

řil tomu, že je něco víc a zaslouží si
lepší život než normální smrtelník.
Nestačil mu plat dvou tisíc korun
za funkci generálního ředitele, ani
měsíční odměna pětatřicet tisíc za
práci v představenstvu. Nechal si
vyplácet ještě další milionové prémie.
Při své suverénnosti se bál jediné
věci. A tou byla závist. Proto nechtěl, aby lidé pracující na dílnách
OP věděli, jaký je jeho plat a kolik
si odnáší na prémiích. A tak vše
tajil. Tím, že neinformoval ostatní
akcionáře, však porušil zákon, za
což mu pět let po krachu společnosti soud vystavil účet.
Většina lidí už Františka Tuhého
odsoudila dávno před tím, než
proces začal. Jenže poučili jsme se
z jeho chování? Byli bychom na
jeho místě schopni odolat a říct
dost, na tohle už nemám nárok,
to už si nezasloužím? Jak by zněla
naše poctivá odpověď?
Hlavní areál Oděvního podniku
je srovnán se zemí, kauza Tuhý se
blíží ke konci a lidé brzy zapomenou. Můžeme se však spolehnout,
že ona neukojitelná touha po stále
větším a větším majetku tu s námi
bude až do skonání věků.
K jakému neštěstí povede příště?

večerník
VEČERNÍK jako první v ČR CHCETE
NADÁLE

odhalil další osud areálu OP

dovy Oděvního podniku zřejmě čeká
demolice!Po roce od vydání článku
o prodeji areálu OP Prostějov je jasné,
že úvaha Večerníku, který s ní přišel
jakovůbecprvnízevšechregionálních
i celostátních médií, se ukázala jako
správná. A nejen to! PROSTĚJOVSKÝ Večerník opět jako první přišel
s informací, že osm budov v areálu zkrachovalého OP ve Vrahovicích čeká
odstřel. I tuto informaci od nás postupně převzaly nejen všechny regionální
a celostátní noviny, ale také televize, rozhlas či internetové servery.
Odstřel Oděvního podniku Prostějov, k němuž došlo koncem června 2014, se pak stal jednou z hlavních zpravodajských událostí roku
v České republice. V současné době už

NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

nalistujte

ZA PATNÁCT KORUN??

stranu 22

STAČILO SE
JEN TROCHU
ZAMYSLET...
jsou na místě budov někdejšího oděvního giganta jen hromady suti a pozemky
čekají na prodej.
A co z toho všeho vyplývá? Chcete- li mít v případě zásadních informací náskok před ostatními
a vědět to, co se jinde dočtete teprve zítra případně za týden či měsíc, pak čtěte
(mls)
Večerník!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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téma Večerníku

PROSTÌJOV A HORY
Letošní zima se prozatím nemůže pochlubit výraznou sněhovou nadílkou, což ale
není důvod k tomu sedět doma a dojídat zbytky vánočního cukroví. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám totiž na této speciální straně přináší nabídku atraktivních lokalit, které
jsou, jen co by kamenem nebo nepotřebným lyžákem dohodil, a hlavně čekají jen na
vaši návštěvu. Stačí si tedy pouze vybrat, kam vyrazit, když už ne na lyže, tak za příjemnou procházkou někam do hor nebo na relaxační wellness pobyt pro regeneraci
celého těla. Nechte se hýčkat tak, jak si vaše tělo zaslouží. Večerník vám přeje spoustu
Stranu připravila: Petra Hežová
příjemných zážitků z pobytu.
Konečně nasněžilo a tak již
můžeme po horách prohnat
nové lyže od Ježíška, boby a
sáňky bez toho, abychom museli přes hranice k našim o hory
a sníh bohatším sousedům.
A kam tedy vyrazit? Večerník
vám jako vždy nabídne místa,
na kterých si užijete zimní radovánky se vším všudy. A nemusíte nikam daleko!

Plánujete odjet
o jarních prázdninách
na hory?

ANO
40%

NE
60%

Ilustrační foto: 123rf.com

HEIPARK Tošovice - Za příznivé ceny a s celou rodinou si můžete dosyta zalyžovat jen, co by
kamenem od Olomouce dohodil.
Sjezdovka je vhodná pro úplné začátečníky, takže pokud chcete vaše
dítka zasvětit do lyžařských tajů,
nebo jen důkladně projet sáňky
a boby, určitě neváhejte! Na své
si přijdou i běžkaři, pro které je
připravena 500 metrů dlouhá běžecká trasa. Pro nástupce Jaromíra
Jágra je v areálu k dispozici kluziště
s umělou ledovou plochou.

Ski areál Hlubočky - Být Ski areál
Hlubočky ještě blíž, měli bychom
ho už na náměstí. Ski areál se nachází totiž doslova na dohled od
olomoucké zoo na Svatém Kopečku. K dispozici jsou jak sjezdovky
pro začínající i zkušené lyžaře, tak
běžkařská trať v délce tří kilometrů. Pro malé lyžaře je připravena
lyžařská školka, kde se dětí ujmou
zkušení lyžařští instruktoři, zatímco
rodiče si mohou v klidu projet připravené trasy. Pokud byste do ski
areálu rádi vyrazili, ale nemáte lyže,

žádný strach na místě je k dispozici
půjčovna lyží spolu se servisem.
Ski areál Kladky - I nováček mezi
zdejšími ski areály se umí o své
návštěvníky bohatě postarat. Ski
areál nabízí výuku lyžování jak pro
velké, tak pro malé lyžaře, půjčovnu lyží a parkování rovnou v blízkosti vleku, takže stačí jen sundat
nohu z plynu, nazout lyže a už se
můžete prohánět po sjezdovce.
Kochat se můžete nejen pobytem
na čerstvém vzduchu ale i výhledem na malebnou přírodu.

Pokud na lyže vyrážíte s dětmi, které si na lyžování teprve
zvykají, určitě rádi využijete
možnosti zapsat je do lyžařské
školičky, která bývá k dispozici
ve většině dobrých ski areálů.
Dětí se ujmou zkušení instruktoři lyžování, abyste si vy mohli
důkladně užít sjezdovek a běž-

kařských tratí. Ale jak poznat
dobrou lyžařskou školku a co
od ní můžete vy a vaše děti očekávat?
Školky nabízejí individuální nebo
skupinovou výuku, která je v ideálním případě rozdělena podle
lyžařských dovedností. Děti se
naučí ovládat lyže, snowboard

a používání vleků s pomocí dostupných bezpečnostních pomůcek. Starší děti se zdokonalí
ve svém stylu a získají jistotu při
jízdě na svahu.
Lyžařské školy ale nejsou k dispozici pouze pro děti, ale i pro ty
z nás, kteří na lyžích stojíme jen
výjimečně nebo rovnou v sebe-

Čtyři z deseti
oslovených
Prostějovanů plánuje
prožít jarní prázdniny
na horách.

vzorek: 300 respondentů
starších 15 let
realizace: studenti školy

Lyžařská škola pro malé i velké

obraně. Instruktor s námi probere základní techniky lyžování tak,
abychom bez problémů zvládli
sjezdovky i slalom. Dobrá zpráva
pro všechny začínající lyžaře je, že
instruktor se na rozdíl od rodinných příslušníků či přátel nesměje, ani když sebou bacíte do sněhu
v průměru dvakrát do minuty.

www.heipark.cz

15020510111

15020210094

Areál plný
zábavy

15020510112
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

„ZABIJU VÁS!“
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE A je to tu zase! Ubytovna v budově bývalého
kina v Mostkovicích je místem, kam policisté míří asi nejčastěji v rámci celého regionu. Minulé pondělí zde řádil dvaatřicetiletý zuřivec, který napadl jednoho z návštěvníků baru. Vyhrožoval mu smrtí a to samé opakoval i směrem k policistům,
kteří jej přijeli zpacifikovat. A to nebylo zdaleka vše! Každý
policejní zásah přitom stojí obecní kasu peníze...
V mostkovickém kině by si Policie České
republiky mohla zřídit snad i pobočku.
Týdně sem totiž vyjíždí hned několikrát.
Nejinak tomu bylo i v průběhu toho
uplynulého. Opilý rabiát zde řádil hned
v pondělí 2. února. „Ze spáchání přečinů
nebezpečného vyhrožování, výtržnictví
a vyhrožování s cílem působit na úřední
osobu je podezřelý dvaatřicetiletý muž.
Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit tím, že před jedním z restauračních

zařízení v obci na Prostějovsku ze zatím
přesně nezjištěných příčin slovně vyhrožovat fyzickým útokem a likvidací muži
ve stejném věku,“ popsala incident Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Opilý agresor ale svého chování nemínil nechat ani po příjezdu policejní
hlídky. „Účinkem se minuly opakované
výzvy, naopak se snažil utéct a tak policisté využili svého zákonného oprávně-

CHATAØI V PLUMLOVÌ
ZÙSTALI „NA SUCHU“!
Kanalizace se také hned tak nedočkají

aneb jsme
s vámi
u toho...

ŘVAL
VÝTRŽNÍK
NA
POLICISTY
Majitelka bývalého kina chtěla další ubytovnu, obec tomu zabránila
ní, když proti muži použili donucovací
prostředky. Záhy jej tak zadrželi, nasadili
mu pouta a převezli na služebnu, kde ho
umístili do cely,“ prozradila dále tisková
mluvčí krajské policie. Ani to ale nebyl
konec jeho řádění. „Přímo na služebně
vyhrožoval fyzickou likvidací a jednoho
z policistů se snažil napadnout. Důvody
jeho jednání jsou předmětem dalšího
šetření,“ uvedla Urbánková s tím, že
v případě prokázání viny hrozí podezřelému za tři trestné činy až tříletý pobyt
za mřížemi.

„Nová správkyně objektu se chovala
arogantně a dostala se do sporu s nájemníky. Došlo k další rvačce, které
jsou tu téměř na denním pořádku,“
prozradil Večerníku další ze svědků
incidentu. „Šlo o přestupek proti občanskému soužití, který bude zaslán
správnímu orgánu k projednání,“ potvrdila událost tisková mluvčí krajských
policistů. Na otázku, jak často policisté
v ubytovně v budově bývalého kina
v průběhu uplynulého měsíce zasahovali, nám však neodpověděla.

Napadený: „Útoèník byl opilý
a asi pod vlivem drog“

Starosta: „Další bydlení
pro sociálnì slabé místo
dìtského táboru nechceme!“

Večerníku se podařilo kontaktovat
napadeného muže. „Zaútočil na
mě úplně nesmyslně hned, jak jsem
vstoupil do dveří. Byl opilý a možná
i pod vlivem drog. Rvát jsem se s ním
nechtěl, proto jsem zavolal policisty,
které také napadl,“ svěřil se nám svědek, který si nepřál být jmenován.
Už ve středu byli policisté v kině zpět.

Ohledně četnosti policejních zásahů
jsme se tedy obrátili na starostu obce.
Ten už byl výrazně sdílnější. „Je to pořád dokola! Vždy, když u nás policisté
zasahují, tak nám na obec přijde složenka na zaplacení jednoho tisíce korun.
Měsíčně tak z rozpočtu zaplatíme i osm
tisíc korun,“ tvrdí starosta Mostkovic

Objekt bývalého kina v Mostkovicích zůstává terčem častých výjezdů policie.
Nejinak tomu bylo během uplynulého pondělí a středy. Foto: Martin Zaoral
Jaroslav Peška, který si kromě toho od
místních už vyslechl desítky stížností na
chování nájemníků ubytovny. „Problémy jsou s neustálými rvačkami, hlukem
i pobíhajícími psy,“ upřesnil Peška.
V Mostkovicích přitom hrozilo, že
zde vznikne další ubytovna pro sociálně slabé. A to v areálu bývalého
dětského táboru pod hrází plumlovské přehrady. „Zájem o koupi měla
také paní Lenka Skácelová. Ze strany
místních se proti tomu zvedla obrovská

HROZIVÁ HAVÁRIE

mezi Rakůvkou a Ochozí

Obyvatelům těchto chat nacházejících se za Dětským domovem
v Plumlově přestala z kohoutků téct pitná voda. Foto: Martin Zaoral

zjistili jsme
PLUMLOV Majitelé chat i domů
v oblasti za Dětským domovem v
Plumlově zůstaly zcela bez zdroje
pitné vody! Důvodem je, že z vodovodu začala tekutina ve větší míře
unikat, proto musel být její přívod
zastaven. Zdejší potrubí je přitom
přibližně půl století staré a nikdy
nebylo zkolaudováno.
Někteří z majitelů chat i dalších
zprvu rekreačních objektů mají
přímo v Plumlově trvalé bydliště a
tudíž zde žijí po celý rok. Nedávno
tedy požádali vedení města o pomoc. Chtěli, aby radnice nechala
opravit stávající vodovod, případně vybudovala nový. „Bylo by potřeba zde také udělat kanalizaci,“
vyjádřil se jeden z nich.

Vedení města předběžně vyčíslilo náklady na podobný projekt
a částka přesáhla milion korun.
„Na něco takového nejsou v tuto
chvíli v rozpočtu města peníze
a zřejmě nebudou ani v příštích
letech. Naší současnou prioritou je dodělat vodovod a kanalizaci v Soběsukách, Žárovicích
a Hamrech,“ zklamal chataře
plumlovský starosta Adolf Sušeň
s tím, že sehnat na podobný projekt v chatové oblasti dotace, je
fakticky nemožné.
V případě nezkolaudovaného vodovodu v plumlovské chatové oblasti tedy k opravě ani vybudování
nové sítě zřejmě jen tak nedojde.
Jako jediná šance se jeví, že se do
toho na vlastní náklady pustí sami
vlastníci nemovitostí. To je však
dle informací Večerníku nepravděpodobné. (mls)

ČERNÁ KRONIKA
Bral pilu i čtyřkolku

Ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v blíže nezjištěnou dobu od neděle 1. do pátku
6. února vloupal do přístavku chaty na katastru Protivanova. Po vypáčení
dveří vnikl do přístavku, odkud odcizil motorovou pilu, dětskou motorovou
čtyřkolku a dětskou motorku. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na
jedenatřicet tisíc korun, poškozením na dalších čtyři a půl tisíce korun.

Vykradené auto

Minulý pátek 6. února ve večerních hodinách došlo ke vloupání do vozidla
Fiat Punto, které bylo zaparkované v obci Doloplazy. Zatím neznámý pachatel na něm rozbil okno a odcizil z něj autorádio i s paměťovou kartou.
Majiteli tak způsobil celkovou škodu za šest tisíc osmset korun.

Havárie opilce u Mořic

V pátek 6. února v odpoledních hodinách došlo na silnici mezi
Němčicemi nad Hanou a Mořicemi k havárii šestapadesátiletého cyklisty.
Pravděpodobně nezvládl řízení kola a spadl na svodidla. Přivolaní policisté
u něj provedli dechovou zkoušku a naměřili mu 3,16 promile alkoholu
v dechu. Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl cyklista lehké zranění s blíže
neustanovenou dobou léčení.
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RAKŮVKA, OCHOZ Na silnici
mezi Rakůvkou a Ochozí u Konice
došlo ve středu hodinu před polednem k závažné dopravní nehodě. Mladý šofér „škodovky“ ztratil
na namrzlé vozovce kontrolu nad
svým vozidlem a jeho levým bokem
narazil do protijedoucího autobusu. Zatím ani podle policie není
jasné, jaká zranění utrpěl, na místo
nehody si však pro něj přiletěl záchranářský vrtulník...
„Z prvotního šetření vyplývá, že třiatřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia,
který jel ve středu čtvrtého února krátce před jedenáctou hodinou dopoledne od obce Rakůvka, při projíždění
pravotočivé zatáčky pravděpodobně
nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze
komunikace, ze zatím přesně nezjištěných příčin dostal smyk a levým bokem narazil do protijedoucího autobusu. Po nárazu bylo vozidlo odraženo
do pravého příkopu,“ popsala hrozivě
vypadající nehodu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Škodovka zůstala po nehodě na zamrzlé silnici stát s rozpáraným bokem, újmy utrpěl i autobus. Co bylo však nejhorší, tak s řidičem právě
odlétal vrtulník do nemocnice...
2x foto: Policie ČR

by došlo k nějaké změně, budeme
své zákazníky včas informovat,“
nevyvrátila možnost konce dotované dopravy Dagmar Krausová.
Některé Interspary se už změnily
v Alberty, znamenalo to i konec
těchto spojů? „Podobných linek
už funguje v současnosti málo. To
však nesouvisí přímo se spojením
obou značek,“ reagovala Krausová,
která se odpovědi na přímý dotaz,
zda Albert i v budoucnosti počítá
s provozováním tohoto způsobu
dopravy, vyhnula a pouze zopako-

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Plumlov ZASTAVIL
„kulturák“
Plumlov (mls) - Už v roce 2001
si vzalo město Plumlov úvěr na
vytvoření obecních bytů nad zdravotním střediskem. Jako zástava
za tento úvěr byl dán právě objekt
zdravotního střediska. Na něm
v roce 2013 proběhla výměna
oken, před časem se ukázalo, že zástava brání příjmu peněz z dotace
na tuto rekonstrukci. Po jednáních
s pracovníky banky se vedení města rozhodlo, že „výměnou” zastaví
kulturák v Žárovicích. Po celkem
rozsáhlé diskusi plumlovské zastupitelstvo tuto změnu schválilo.
Úvěr za byty by měl být splacen
do roku 2021, zaplatit zbývá ještě
1 758 000 korun.

Lyžaøi v regionu
zažili víkend snù

Při havárii došlo k doposud neustanovenému zranění řidiče osobního vozidla, který byl letecky transportován do
olomoucké nemocnice. V autobuse
nebyl zraněn nikdo.
„Alkohol u obou řidičů vyloučila dechová zkouška, hmotná škoda byla
vyčíslena na sto tisíc korun. Příčiny
nehody a její okolnosti policisté zjišťují
a nehodou se nadále zabývají,“ ujistila
mluvčí krajské policie.
Ještě o víkendu Večerník zjišťoval
aktuální informace a zdravotní stav
zraněného muže, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice v Olomouci
Egon Havrlant však bohužel nereagoval na četné telefonické hovory,
ani SMS zprávy...

Autobusy zdarma možná skončí s Intersparem
PROSTĚJOVSKO Lidé z Prostějovska v uplynulých letech hojně využívali autobusy zdarma,
které je svážely z okolních vesnic
do prostějovského Intersparu.
Ten by se v polovině března měl
změnit v Albert. Bude nový provozovatel i nadále dotovat provoz
svého autobusu?
S otázkou jsme se obrátili na tiskovou mluvčí holdingu Ahold, pod
něhož síť obchodů Albert spadá.
„Autobus do prostějovského Intersparu stále jezdí. V případě, že

vlna nevole. I proto jsme se rozhodli tábor od Olomouckého kraje odkoupit.
Přestože původní cena byla šest milionů korun, podařilo se nám ho získat
za třetinu,“ prozradil Večerníku Jaroslav
Peška.
Obec tak v současnosti pro tábor hledá
využití. „Zřejmě nám poslouží pro rozšíření mateřské školky. Nicméně to si
bude vyžadovat finance, které chceme
získat z dotací,“ naznačil starosta výhled
do budoucna.

vala, že v případě možných změn
se lidé vše včas dozví...
Autobusy Interspar několik let vozily lidi z regionu do Prostějova zcela
zdarma, čímž si získaly velkou oblíbenost. Později se změnil systém
a lidé si mohli vyzvednout jízdné na
informacích v obchodě po předložení účtenky. I tak byly stále hojně
využívány. Kromě toho společnost
SPAR dotuje i provoz linky 32 prostějovské MHD, která k prodejně
v Plumlovské ulici doposud taktéž
zajíždí.
(mls)

Prostějovsko (mls) - Všichni milovníci zimních sportů si uplynulý
víkend v Kladkách, jak se patří, užili. Na sjezdovce leželo třicet centimetrů sněhu a podmínky byly naprosto ideální. Podobně tomu bylo
v případě běžkařů, kteří vyrazili
třeba na protaženou trasu z Drahan
do Repech či například na okruh
v okolí Malého Hradiska, Protivanova, Benešova či na golfovém
hřišti v Kořenci. Lyžaři se u nás
budou moci ze sněhu těšit i v průběhu celého nadcházejícího týdne.
Otázkou zůstává, co s pokrývkou
udělá následné výraznější oteplení,
které meteorologové předpovídají
na polovinu února.

Ve Štìtovicích objevili
plesnivý salám
Štětovice (mls) - V malém obchůdku ve Štětovicích u Vrbátek
objevili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI) plesnivý pivní salám. „Na
povrchu potraviny byla zjištěna
plíseň. Výrobek navíc nebyl vůbec
označen datem použitelnosti,“ sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

VECERNIKPV.CZ

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

15013010087

zprávy z regionu
ČERNÁ
KRONIKA

Ukradené autobaterie
Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v noci z úterý
3. na středu 4. února odcizil z pásového stroje, který byl odstavený
v katastru obce Čehovice, dvě autobaterie a poškodil závitovou tyč.
Poškozené společnosti způsobil
škodu za osm a půl tisíce korun.
V případě jeho zjištění mu hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
---------------------------

„Marjánka“ v Žárovicích
Minulou středu 4. února krátce po
jedenácté hodině dopoledne kontrolovali policisté v Žárovicích
osobní vozidlo Škoda Felicia
Combi. U dvaatřicetiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku,
která byla negativní. Zato test na
omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na cannabis. Řidič
se po poučení odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je
podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, který bude
po zadokumentování zaslán
příslušnému správnímu orgánu
k projednání.

Minulé úterý 3. února v odpoledních hodinách došlo v Němčicích
nad Hanou ke vloupání do vozidla
BMW. Zatím neznámý pachatel
na něm rozbil okno a z vnitřních
prostor odcizil zde ponechanou
kabelku s celým obsahem. Kromě
peněženky s penězi v ní byly
i osobní doklady a věci osobní
povahy. Škoda odcizením byla
vyčíslena na šestnáct set korun,
poškozením na další tři tisíce.
V případě zjištění pachatele mu za
přečin krádeže hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.
---------------------------

Straka u Otaslavic
Nezvaného hosta měla také chata
v katastru Otaslavic, do níž se
zloděj vloupal někdy v čase od
úterý 27. do soboty 31. ledna.
Vnikl do ní po rozbití okna
a zevnitř odcizil DVD rekordér
a kazetový magnetofon. Majitelům způsobil škodu za sedmnáct tisíc korun.
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aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Zimní triatlonisté vyrazili z „MAGNETICKÉ HORY“ V ALOJZOVĚ SE POHÁDALI
Na start Konického Yetiho se postavilo jednadvacet závodníků se statečnou ženou

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

FOTOGALERIE
A VIDEO

Martin ZAORAL

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

KONICE Oči pasivních milovníků zimních sportů se
o uplynulém víkendu upíraly k Novému Městu na
Moravě. Zatímco v sobotním poledni na trase biatlonového sprintu bojovaly Veronika Vítková, Gabriela
Soukalová a další, z prostoru bývalé vojenské posádky mezi Ladínem a Ponikví odstartoval druhý ročník
netradičního zimního triatlonu Konický Yeti. S populárním biatlonem měl Yeti společné střelbu i lyžování,
třetí disciplínou pak byl běh. Večerník byl u toho!

Fotoreportáž

jak dopadl konický yeti

1. Michal Jirka
2. František Kocourek
3, Ladislav Grepl

jaký
ja
aký byl
byl konický
koniccký yeti...
yeti....

V sobotu mohl všudypřítomnému slunci nastavit
svoji zarostlou tvář.

3x foto: Martin Zaoral

Jeden z organizátorů závodu Pepa Procházka prá- Krátce po startovním výstřelu se vláček závodní-vě ostatním vysvětluje, jak běžet a nezabloudit.
ků vydal po ledové pláni ve směru do Kladek.

O víkendu ovládne obce
MASOPUSTNÍ VESELÍ

PROSTĚJOVSKO Masopust
neboli po hanácku ostatke se
letos bude slavit velmi brzy.
Průvody veselých masek obcemi projdou povětšinou již tuto
sobotu 14. února.
Ostatke mají dlouhou tradici zejména v Pivíně, kde jejich oslavy
trvají celé tři dny a končí o úterní
půlnoci pochováním basy Barborky. Masopust však letos budou
slavit například také ve Stínavě,
kde je sraz masek naplánovaný
na 14.00 hodin u obecního úřadu
a kde vše skončí taneční zábavou

v obecním domě. Obdobně tomu
bude i ve Víceměřících, kde bude
po průvodu připravena ostatková
merenda.Mezi další vesnice, ve
kterých mají oslavy masopustu
své pevné místo patří například
Březsko, Maleny, Ptení, Slatinky,
Přemyslovice, Vícov a řada dalších obcí regionu.
V minulosti oslavy masopustu
předcházely čtyřicetidennímu půstu, který končil až o Velikonocích.
Večerník bude akce sledovat a na
vybrané se zajedeme i osobně po(mls)
dívat.

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

Ptení
Prostějov
Konice

1:19:05
1:20:55
1:21:42

Těsně před startem zimního triatlonu Konický Yeti vzniklo společné foto všech dvaadvaceti startujících. Foto: Martin Zaoral

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

Kabelka z bavoráku

region

Sraz všech účastníků druhého ročníku Konického Yetiho se konal v restauraci „Na Bytovkách“. Půl hodiny
před sobotním polednem se všichni
startující přesunuli do prostoru bývalé vojenské posádky nacházející
se mezi Ponikví a Ladínem, kde
nyní funguje pila Ludmírov. „Pod
kopcem, na kterém stojíme, je velké
naleziště železa. To zesiluje elektromagnetický signál. Sovětští vojáci,
kteří tu měli základnu, se odsud pomocí vysílaček mohli spojit přímo
s Moskvou,“ zmínil se Večerníku majitel pily Jan Výmola, který v areálu
provozuje i malé muzeum zaměřené
právě na radiotechniku.Krátce poté
z „magnetické hory“ vyběhlo jedna-

AUTO KRADL ŠKOLOU POVINNÝ!
Schoval se v křoví, policisté ho vyhmátli
NEZAMYSLICE Chlapec ve věku
od patnácti do osmnácti let sklouznul velmi rychle na šikmou plochu.
V Nezamyslicích se pokoušel vloupat do auta, nebo jej dokonce rovnou ukrást. Byl však ve tři hodiny
ráno spatřen, načež svědek rychle
přivolal policii. Hlídka po chvíli
hledání našla mladistvého zloděje
schovaného v křoví!
„V pondělí druhého února krátce po
třetí hodině ráno přijali policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou anonymní oznámení o tom,
že na ulici Komenského v Nezamyslicích dochází pravděpodobně ke
vloupání do vozidla. Na místo byla
okamžitě vyslána hlídka,“ informo-

vala Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Díky tomu, že policisté dorazili na
místo během okamžiku, byl pachatel za poměrně kuriózních okolností dopaden. Snažil se totiž schovat
v křoví, leč marně! „Při příjezdu
k místu události viděli osobu, která
vyběhla z jednoho z vozidel a dala
se na útěk. Záhy zjistili, že vozidlo,
odkud osoba utíkala, je poškozené.
Byla na něm rozbitá okna a poškozena také spínací skříňka. Po osobě
tak začali okamžitě pátrat. Během
několika málo minut ji našli ukrytou
v nedalekém hustém stromovém porostu. Osobu zadrželi a převezli na

policejní služebnu k provedení dalších úkonů,“ popsala rychlý zákrok
mluvčí krajské policie.
Jak posléze vyplynulo z údajů o totožnosti, auto v Nezamyslicích se
pokusilo ukrást vlastně ještě dítě!
„Jednalo se o mladistvého, který se
ke skutku doznal. Vzniklá škoda byla
předběžně vyčíslena na šest tisíc osmset korun. Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání přečinu
poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci ve stadiu pokusu, na které trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na dva roky.
V případě mladistvého se trest odnětí
svobody ovšem snižuje na polovinu,“
dodala Urbánková.
(mik)

dvacet závodníků a jedna statečná
žena, kterou byla orientační běžkyně
Jana Gebauerová. Po pár metrech
běhu všichni obuli běžky a vydali se
na jedenáct kilometrů dlouhou trať
do Kladek a zpět. Den před závodem
organizátoři nadělali běžecké stopy,
silný vítr z noci před startem je však
částečně zavál, takže je pořadatelé
museli ráno obnovovat.
Ve chvíli návratu „na magnetickou
horu“ závodníci odhodili běžky
a rozběhli se směrem ke Konici. Po
asi pěti kilometrech běhu hlubokým
sněhem dorazili na okraji města
k Radošovec aréně - improvizované
střelnici, kterou zde vytvořili obyvatelé blízkých domů. Zde na každého
ze závodníků čekalo šest panáků, na
které měli celkem sedm ran. Za každého netrefeného pajduláka je čekalo jedno trestné kolo, které každému
z nich zabralo přibližně minutu.
„Celý závod je hlavně o legraci
a i z tohoto pohledu se určitě vydařil.
Perfektně nám vyšlo počasí, bohužel
kvůli chřipkové epidemii řada lidí nakonec nedorazila. Všichni, kteří dnes
startovali, se v cíli shodli na tom, že
dorazí i příští rok,“ zhodnotil akci exkluzivně pro Večerník pořadatel Jaroslav Komínek, který jedním dechem
poděkoval za pomoc jak majiteli
ludmírovské pily, tak i všem, kteří se
podíleli na značení tratí či fungování
Radošovec arény.

KAUZA

KVŮLI ELMO-PLASTU

Na zastupitelstvu se probírala stavba nových sil
ALOJZOV Bouřlivé jednání zastupitelstva zažil minulé pondělí Alojzov.
Kromě zvolených zástupců na něj
dorazilo přes dvacet občanů, jimž
vadí rozvoj firmy Elmo-plast. Svůj
postoj na schůzi přišel lidem osobně
objasnit i majitel Elmo-plastu Ivo
Martínek. Starosta obce se pak mezi
oběma stranami cítil asi jako zrnko
mezi mlýnskými kameny...
Někteří občané Alojzova se naopak cítí
zrazeni. Dlouhodobě jim totiž vadí už
samotná existence úspěšného podniku
v malé obci. Jeho další rozvoj pak sledují
s krajní nevraživostí. Upozorňují zejména na zvýšený počet kamionů v obci.
„Nejhorší je, že nás o stavbě nové haly
a sil v Elmo-plastu nikdo neinformoval.
A když jsme dali najevo, že s tím nesouhlasíme, tak nám akorát mazali med
kolem huby,“ vyjádřila se doslova jedna
ze zástupkyň občanského sdružení Pro-Alojzov, která nabyla dojmu, že stížnostem občanů nikdo nenaslouchá.
Podle majitele firmy bylo celé jednání hlavně o hledání hole na psa,
kterého chtějí někteří lidé bít. „My se
snažíme dělat vše podle zákona. Musíme splnit náročné podmínky hygieny,
životního prostředí i hasičů. Nejsme
hluší ani vůči námitkám zástupců
obce, se kterou jednáme. Jsme připraveni hledat kompromis. Ale nemůžu

STALO SE
ZA HUMNY

DVĚ TRAGÉDIE

Mladá řidička ujížděla policistům
a ZABILA SE!

Devatenáctiletá řidička tohoto Fordu neměla po nárazu do stromu šanci přežít. Odmítla zastavit policejní hlídce, které ujížděla, což se jí stalo osudným...
Foto: Policie ČR
Budova Elmo-plastu a celá firma je pod stále větším tlakem místních občanů.
Foto: Martin Zaoral
obcházet každého občana a vysvětlovat mu své záměry. To bych nedělal
nic jiného,“ krčil rameny Ivo Martínek,
který se přesto rozhodl jednání zastupitelstva osobně zúčastnit a stěžovatelům
svůj postoj objasnit. „Řada lidí, kteří
nyní protestují, jsou bývalí zastupitelé. Lidé by se měli zeptat, co oni sami
udělali pro rozvoj Alojzova, když byli
ještě ve funkci,“ upozornil majitel firmy,
který doufá, že se po pondělním jednání aspoň někteří z přítomných zamyslí.
„Jinak to celé nemělo žádný smysl. Tak
jako tak o celé záležitosti rozhodne
Stavební úřad, který je v tomto smyslu
nezávislý a řídí se zákonem,“ zdůraznil
Martinek.
Vedení obce k záměru výstavby skladovacích sil a výrobní haly v areálu Elmo-

-plastu původně vydalo nesouhlasné
stanovisko. Vadila mu hlavně výška
skladovacích sil a to i přesto, že by neměly být vyšší než jedna ze současných
budov. Ani tím se však některým občanům nezavděčili. „Lidé si neuvědomují, že v celé věci nejsme všemocní. A cokoliv uděláme, tak je stejně pro někoho
špatně,“ neskrývá určitou bezradnost
starosta obce Miroslav Grulich, který
při posledním jednání zastupitelstva
mimo jiné čelil kritice, že občanům
o plánovaných záměrech Elmo-plastu
nedal včas vědět. „Veřejně jsme o tom
jednali už v polovině prosince. Následně jsme návrh na stavbu nových
sil zamítli. Nikdo tedy nemůže říct, že
bychom cokoliv tajili, nebo šli někomu
na ruku,“ dodal Grulich.
(mls)

RATAJE, OLOMOUC V pátek
6. února v nočních hodinách došlo
k tragické dopravní nehodě na silnici
za Ratajemi ve směru na Drahanovice. Zbytečnou honičku s policisty nepřežila mladá řidička, která po nárazu
do stromu neměla šanci přežít. O den
dříve zase přejel vlak šedesátiletého
cyklistu, který údajně ležel v kolejišti..
„Devatenáctiletá řidička vozidla značky
Ford Focus pronásledována služebním
vozidlem Policie ČR z důvodu podezřelého způsobu jízdy a následného
nerespektování znamení k zastavení,
zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy
a při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjela vpravo mimo komunikaci. Zde čelně
s vozidlem narazila do stromu. Mladá řidička z obce na Olomoucku při dopravní nehodě utrpěla zranění neslučitelná
se životem,“ potvrdila Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Po-

licie ČR Olomouckého kraje. „Hmotná
škoda na vozidle byla vyčíslena na sto
padesát tisíc korun. Příčiny a okolnosti
nehody policisté vyšetřují,“ dodala.
K další tragédii těsně za hranicemi prostějovského regionu došlo
o den dříve na železniční trati z Olomouce do Nezamyslic. V městské
části Olomouc - Hodolany přejel
vlak cyklistu. „Ve čtvrtek krátce před
sedmnáctou hodinou došlo k tragické nehodě na této železniční trati.
V době, kdy v tomto úseku projížděl
vlak, ležel v kolejišti muž s jízdním kolem. Srážku s vlakem nepřežil. Přestože
strojvedoucí ihned zareagoval a začal
brzdit, srážce s mužem se nepodařilo
zabránit. Ten následkům zranění na
místě podlehl,“ konstatovala mluvčí
krajské policie Marie Štrbáková s tím,
že tragicky zemřelý muž měl šedesát
let.
(mik)

STAROSTA KRALIC PETR NEORAL: „CÍLEM JE ZPRŮHLEDNIT ČINNOST MĚSTYSE“

“

PROSTĚJOV Ve středu 19. listopadu 2014 se Petr Neoral (na snímku) stal novým starostou městyse
Kralice na Hané. Padesátiletý rodák z Prostějova, jenž v Kralicích žije od svých tří let, se na podzim loňského roku dostal premiérově do obecního zastupitelstva a hned byl v poměru pět ku čtyřem zvolen
do čela úřadu. Je ženatý, má dva dospělé syny, absolvoval vysokou školu zemědělskou v Brně a posledních dvacet let pracoval jako vyšetřovatel u policie. Právě on byl již třetím zpovídaným v rámci nového
pravidelného seriálu interview Večerníku s novými tvářemi v čele regionálních obcí, městysů a měst.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Jaké jsou pro vás úvodní měsíce
ve funkci starosty?
„Každý přechod na jinou pozici je složitý..
(úsměv) Ale i když v Kralicích je široká
koalice v zastupitelstvu, nevidím žádné
problémy, které by měli občané vnímat
negativně pro další vývoj městyse. Po

třech měsících mohu říci, že z takových
pětasedmdesáti osmdesáti procent je vše
o jednání s lidmi, takže jsem plynule navázal na svou předchozí činnost ve státní
službě. Řeším vše pro zájmy městyse Kralice na Hané, to mohou potvrdit všechny
strany, které se mnou přišly do kontaktu
po pracovní stránce.“
S čím jste šel do voleb?
„Chtěl jsem zkusit určitou změnu.
Za dvacet let, co jsem byl u policie, jsem
přišel do kontaktu s mnoha lidmi, umím
s nimi pracovat. A já osobně jsem do této
politické dráhy šel s tím, aby se situace v
Kralicích stala průhlednou, což ode mě
asi občané očekávají.“

A co očekáváte vy sám od sebe?
„Bydlím uprostřed obce, většina
lidí mě zná odmala, asi i proto jsem dostal celkem dost hlasů, aniž bych to jakkoliv předpokládal... (úsměv) To je pro
mě natolik zavazující, že si nemůžu dovolit dělat něco, co jsem občanům neslíbil. Byl jsem na kandidátce hnutí ANO
2011 jako nezávislý. V první řadě jsme
šli do voleb s cílem zprůhlednit činnost
městyse, což považuji za hlavní bod své
činnosti. A samozřejmě také praktické
úkoly, jako je podpora sportu, mladých
lidí, dětí, řešení bioodpadu. Musíme
také vyjít z reality, že máme rozjeté investiční akce a další přijdou.“

Z takových osmdesáti procent je vše
o jednání s lidmi, takže jsem navázal
na svou předchozí činnost ve státní službě.

Do čeho byste se chtěli v tomto
roce pustit?
„Po minulém zastupitelstvu zbylo několik nedokončených akcí. A to zateplení
základní školy a budovy úřadu městyse,
rozestavěné hřiště u mateřské školy. Tyto
akce musíme dotáhnout do konce, byť
se vyskytly technické problémy. No a od
začátku dubna bychom měli společně
s Krajským úřadem v Olomouci spustit
rekonstrukci silnice vedoucí z Kralic na

Hané do Čechůvek. My se budeme podílet na výstavbě chodníků. Dále jsme
podali žádost o dotaci na rekonstrukci
multifunkčního hřiště s umělým povrchem a chtěli bychom využít prostor
v části bývalého zámku. Buď pro potřeby domu s pečovatelskou službou, nebo
sociálních bytů. A v části Kralic Výsluní
vznikne hřiště, jehož polovina s posilovacími stroji bude sloužit dospělým občanům. A z druhé poloviny bude sloužit
dětem, které tam budou mít své atrakce.“
Spekulovalo se o tom, jaký vliv
budou mít volební výsledky na
podporu sportu. Jaká je tedy situace?
„Většina stran, které šly do voleb, jasně
proklamovala jednoznačnou pomoc

sportu na všech úrovních. To znamená
i fotbalovému klubu, kterému letos zastupitelstvo poskytne šest set tisíc korun.
Zastupitelstvo bylo vůči klubu, který reprezentuje městys v Olomouckém kraji,
vždy štědré. A doufejme, že tato podpora i samotná činnost klubu budou dále
pokračovat na vysoké úrovni.“
Jak zatím vypadá spolupráce na
zastupitelstvu?
„Jak už jsem naznačil, tvoří jej devět zastupitelů z osmi stran, ale musíme se vždy
nějak rozumně domluvit. Zatím nenastala žádná kolize, ani není důvod, nejsme republikový parlament. (úsměv) A je třeba si
uvědomit, že jsme na vesnici, kde občané
bedlivě sledují činnost zastupitelstva.“
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LENKA FILIPOVÁ: „Mezi hudebnickými kolegy jsem originál“
Legendární kytaristka, skladatelka a šansoniérka vystoupí již zítra v Prostějově
v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptala

Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Legendou
mezi českými hudebníky
je jednoznačně kytaristka,
skladatelka a šansoniérka
Lenka Filipová, která už toto
úterý podruhé v krátké době
navštíví Prostějov se svým
hudebním programem.
stky
Kdo tak ještě nemáte lístky
ěšte
na „Concertino“, pospěšte
si, ať vám tento jedinečnýý zámužitek, o němž více informuního
jeme na straně 24 dnešního
vydání, neunikne. Pro čtenáře Večerníku máme alee už
teď malou ochutnávku v poovodobě exkluzivního rozhovoterý
ru s Lenkou Filipovou, který
jsme pořídili těsně před střekety
dečním vyhlášením ankety
ého
„Sportovec Olomouckého
šná
kraje 2014“, kde úspěšná
pila.
zpěvačka taktéž vystoupila.
n na
Hovory se stočily nejen
pozvánku k úternímu koncertu, ale například i na kací
riéru dcery Lenny a řádící
chřipku...
●● Do Prostějova přijíždítee
v úterý 10. února se svým pro-jektem Concertino. Přiblížtee
o co konkrétně jde?
„Concertino je program, který je
opřený zejména o kytaru, se kterou jsem neodmyslitelně spjatá
(úsměv) Vždy to ale bylo tak, že
kytara měla pouze takový ten
doprovodný ráz, proto mi nyní
m
jde o to, představit posluchačům
kytaru i jako nástroj sólový. Pro
tento program jsem se prosničky
to snažila vybrat skladatele a písničky
osadila
tak, aby se tam právě kytara prosadila
jako sólistka. Dovezu si s sebouu těch
kytar víc a podle toho jsem volila i hosogram
ty, kteří svými nástroji celý program
pulární
doplní. Budou se střídat populární
písničky, keltská muzika, lidové písně
ří měli
i klasika. Zazní také díla autorů, kteří
krásné, zpěvné skladby a většina 'nekytaná. Jde
rového publika' je přitom ještě nezná.
dvedla
mi o to, abych se posluchačům předvedla
právě jako kytaristka i zpěvačka.“
●● Na které hosty konkrétně se
v rámci koncertu můžeme těšit?
lt„Bude to anglický virtuóz na keltskou harfu Sean Barry, který mě
ísnejen doprovodí při keltských písních, ale harfa se implantovala i do
an
mých standardních skladeb. Sean
šíte,
také krásně zpívá, jak ostatně uslyšíte,
vský
pokud dorazíte na můj prostějovský
eme
koncert. (úsměv) Už spolu hrajeme
nějaký ten pátek a tudíž společnýý realším
pertoár postupně rozšiřujeme. Dalším
irigent
mým kolegou na pódiu bude dirigent
torem
a aranžér Jindra Koníř, který je autorem
všech těch hudebních aranží, kteréé jsem
mi orimu předložila. Společně jsme velmi
ak jak
ginálně upravili kytarové party a tak
ehraje.
to hrajeme my, to opravdu nikdo nehraje.
legou,
Tohle si ale můžu dovolit jen s kolegou,
který tu muziku opravdu cítí. Máme
samozřejmě připravené i známé party
například Vivaldiho, Bacha a další úžasné
směv)
autory. Máte se tedy na co těšit.“ (úsměv)
ipko●● V Praze aktuálně řádní chřipkoří se
vá epidemie. Vaši fanoušci, kteří
chystají na váš prostějovský konmoci
cert, jistě doufají, že vy se nemoci
šťastně vyhýbáte...
ký ten
„Já už jsem měla na podzim nějaký
hemofilus, byla to nějaká strašná baktevapilo
rie, málem jsem se udusila. Překvapilo
jenců,
mě, že šlo prý o nějakou bakterii kojenců,
mích).
to jsem u sebe opravdu nečekala. (smích).
Musím říct, že jsem si s tím opravduu užila.

Vždycky jsem týden ležela, pak absolvovala koncerty, následně zase do postele.
To léčení bylo opravdu dlouhodobá
záležitost, než se tělo dostane zpět do
normální kondice, chvíli vše trvá. Doufám ale, že jsem to snad už s úspěchem
zvládla. Všem přeji mnoho úspěchů
v překonávání téhle chřipajzny... (úsměv)“
●● Za svoji kariéru jste vystupovala
se spoustou hudebnických kolegů.
Prozradíte nám, s kým byste si ráda
zahrála a zazpívala, přičemž se vám to
dosud nepoštěstilo?
„Jejda, těch by bylo... (úsměv) Já bych nerada na někoho zapomněla, těch mých
oblíbenců je opravdu spousta. Namátkou třeba Sheryl Crow, tu mám strašně
ráda ze zahraničních interpretů.
Sting je také můj velký hudební idol. Milovala jsem třeba
i Paula Simona, se kterým
jsem měla to štěstí se
potkat v devadesátých letech, kdy jsme
dělali velký koncert
s názvem ´Havlovy
děti´, což bylo pořádáno k výročí

´Sametové revoluce´. To bylo moc fajn,
protože na akci byl pozván právě Paul
Simon a já jsem měla možnost půjčit mu
kapodastr a pak mi ho..., no, pak si ho nechal. Asi na památku. (smích)“
●● Zmínila jste se o tom, že je vám
blízká keltská hudba. Znamená to,
že vás můžeme potkat i na některém
z hudebních festivalů, například Keltské noci?
„Přestože mám keltskou hudbu opravdu
moc ráda, nemyslím si, že jsem ta pravá na to, abych se soustředila pouze na
tu keltskou muziku. U mě je to taková
ozdoba, perlička mého repertoáru.“
●● Nezpíváte jen v češtině ale i v jiných jazycích. Prozradíte
nám, v jakých a který
vám osobně přijde
nejzpěvnější?

„Zívám pochopitelně v češtině, v angličtině, ve staré keltštině neboli g`aidhligu,
francouzštině i latině. Tu využiji například při klasice, kdy hraji autory jako je
Tomaso Albinoni a zpívám za doprovodu klasické kytary, což návštěvníci uslyší
právě na zítřejším koncertu. Zazpívám
jen s kytarou slavné Adagio v úpravě od
Milana Tesaře. Mám připravenou spoustu takových bonbónků. Z jazyků dávám
osobně přednost nejvíc rozhodně francouzštině. Ta je mi bez debaty nejvlastnější, tam se cítím asi nejlíp. Ale i čeština
má krásné texty, například ty od Zdeňka
Rytíře a Gábiny Osvaldové.“
●● Kdybyste měla možnost a čas,
na který koncert byste se určitě vypravila?
„Teď se chystám vyrazit na vystoupení Macy Gray. Tuhle zpěvačku

s bluesovými kořeny mám strašně
ráda. A mimo jiné tam taky půjdu
z toho důvodu, že moje dcera Lenny
jí bude dělat předkapelu, takže se pochopitelně moc těším.“
●● Vaše dcera jakoby vám z oka vypadla nejen, co se vzhledu týče, ale
i hudebním nadáním. Co říkáte na
její kariéru? A radíte jí ohledně písní či vystupování?
„Ta naše spolupráce a její hudebnická
cesta začala docela náhle, vlastně od
loňského roku. Já jen nestačím koukat,
jak jí to jde. (úsměv) Samozřejmě Lenny podporuji v hudebním vzdělání,
produkci a vůbec ve všem. Je pravdou,
že si poměrně brzy začala sama skládat, ale zpívání
zpíváním opravdu překvapila
samotnou Vůbec jsem netušila,
i mě samotnou.
že je v ní zdroj takového zajímavého

se mi na té 'masaryčce' opravdu povedlo. K mému nejmenovanému výročí
mi bylo vydáno Best of edici, což jsem
si sama sestavila, aby tam bylo všechno
to, co se mi líbí. Jde o ´trojcédé´, které
bude k dispozici i návštěvníkům prostějovského koncertu, stejně jako speciální vinylové vydání.“
●● Hrajete pop, country, klasiku
i keltskou hudbu. Jaký styl či žánr
hrajete s největší oblibou?
„Zajíždím do všech těch různých
stylů, protože mě baví s nimi experimentovat. Samozřejmě jsem vyšla
z písniček a ze zpívání, přičemž samotná kytara ze začátku plnila u mě spíše
jen tu doprovodnou funkci. Až při
svém studiu na konzervatoři jsem se
seznamovala s pracemi autorů, kteří
skládali speciálně pro kytaru. Ta vlast-

js m Paula Simona, se kterým
„Milovala jse
ti´,
jsme dělali koncert s názvem ´Havlovy dě
str,
Já jsem měla možnost půjčit mu kapoda
p k nechal. Asi na památku...“
který si pa
hlasu a specifi
specifického projevu. Navíc
má obrovský ppřehled v různých stylech a žánrech, a to v aktuálních či start
ších kapelách, třeba
ze šedesátých let
a podobně. To pochopitelně obohasamo
cuje i mě samotnou,
protože ona mě
zásobuje vědom
vědomostmi, co se děje mezi
zatím já se soustředím
mladými, zatímco
klasik (úsměv) Proto se nám
spíš na tu klasiku
pak spolu tak ddobře hraje. Lenny studuje konzervato
konzervatoř a teď aktuálně připravuje svoji první velkou desku. Myslím
hod pěkná, protože tam
si, že bude hodně
budou její autor
autorské věci a to se mi moc
líbí. Jestli můžu pozvat čtenáře Večerníku, tak letos budeme s dcerou
vystupo v srpnu na Okoři,
vystupovat
jen my dvě a kytara. Jinak ona
svoj kapelu a jde si pochomá svoji
ce “
pitelně svojí cestou.
potě fanoušky novou
●● A kdy potěšíte
deskou i vy?
„Loni jsem nat
natočila na pražském Masarykově nádra
nádraží živé DVD a dvojcédéčko, které s sebou do Prostějova
na koncert urč
určitě přivezu. Ten nápad
nahrávat naživo za normálního provozu nádraží m
mě strašně nadchl a mysvýslede se opravdu povedl,
lím, že výsledek
z to byla pochválena
protože jsem za
(úsm Lidí přišlo úžasně
i kritikou. (úsměv)
mnoho a někt
někteří dokonce prošvihli
spoj, raději si počkali
po
na jiný, jen aby se
toho mohli zúč
zúčastnit! Všichni říkali, že
to mělo úžasno
úžasnou atmosféru. Vše bylo
realizováno s mlaďochama
m
z gymnázia
a konzervatoře hlavního města Prahy,
takže to celé pr
proběhlo za doprovodu
velkých smyčců a byli tam i všichni
moji spoluprac
spolupracovníci včetně Lenny.
Pak jsme to zopakovali
zo
ještě na Václavském náměs
náměstí přímo v divadle D2,
které se nám už podruhé povedlo zcela
naplnit, takže panovala
p
také velice příjemná atmosfé
atmosféra. Tohle mám prostě
raději, než nahrávání
nahr
ve studiu. Snažím
se zachytit atmo
atmosféru a myslím si, že to

ně není tak starý nebo lépe řečeno pradávný nástroj, jako třeba čelo, housle
nebo klavír, které měly velké autorské
zázemí. Kytara, v podobě jak ji známe, má teprve sto padesát let. Teprve
v minulém století vlastně vznikly verze
elektrických kytar, country a folkové
kytary také nemají dlouhou minulost.
Je pravdou, že o tom lidé moc nevědí,
přesto si myslím, že je pěkné se s tím
nástrojem seznámit, když na něj tolik
lidí tak rádo hraje.(úsměv)“
●● Takže vás hraní a koncertování
stále baví a neberete to jako rutinu
či povinnost?
„Baví a moc. Ráda kombinuji různorodé styly v hudbě. Většina kolegů zůstává u jednoho směru, mě ale
moc baví vše střídat. Je to sice trošku
náročnější, ale tuhle cestu jsem si vybrala. Líbí se mi, že jsem mezi svými
hudebními kolegy tak trochu originál,
který zpívá i hraje a nedrží se striktně
jen toho jednoho. To si myslím, že je
moje největší devíza. Na moje koncerty chodí i hodně dětí, což mě nakopává k tomu, abych vymýšlela stále nové
a nové věci. Těší mě, že mají zájem
o nástroj a přijdou si poslechnout
i živou muziku. Vážím si toho, že jsem
pro novou, mladou hudební generaci
vzorem. Je to moc pěkný pocit, když
pak za vámi přijdou a pochlubí se, co
právě hrají. Je to super. Tohle mě snad
bavit nikdy nepřestane!“
●● Co byste vzkázala čtenářům Večerníku a vašim fanouškům?
„Určitě je moc zvu a těším se na osobní
setkání při úterním koncertu. A přeji
jim také hodně zdraví, protože stále
ještě se teprve rozjíždí nový rok a začíná čínský nový rok, což nemyslím
vůbec jako frázi. A aby jim muzika,
nejen ta moje, ale veškerá kterou rádi
poslouchají nebo ji sami provozují, dělala jen radost, protože to je opravdová
kamarádka, která odnáší smutky...“

vizitka

LENKA FILIPOVÁ

Foto: Josef Popelka

✓ narozena 14. února 1954 v Praze
✓ populární česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka
✓ tatínek Adolf
Ad Filip byl studovaný operní pěvec a pražský divadelní
herec, maminka
mamin pracovala coby učitelka hudební výchovy. Hru na kytaru vystudovala
vystudo
na pražské konzervatoři a později na Mezinárodní
hudební aka
akademii v Paříži
✓ spolupracovala
se skupinou Spirituál kvintet, objevila se i na prknech
spolupraco
p p
Divadla
ve hrách Miloslava Šimka. Na pódiu stanula i po
D vadla Semafor
Di
Sem
boku Karla G
Gotta a Hany Zagorové
* získala celo
celou řadu mezinárodních uznání a ocenění
✓ zajímavos
zajímavost:
v současné době se tato milovnice klasické, popové i keltj
ské hudby nově
no věnuje hře na elektrofonickou kytaru a je stále umělecky
aktivní
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VRAK VE VRAHOVICÍCH PRUDÍ OBČANY
NAŠE
KAUZA
VRAHOVICE Zavazí, rezaví a teče
z něho olej! Řeč je o vraku starého Fordu Combi, který pořádně
drásá nervy obyvatelům sídliště
Svornosti ve Vrahovicích. Strážníci
už rozpadající se auto oblepili plakátky vyzývající majitele vozidla
s pražskou poznávací značkou
k jeho odstranění.
„To auto tu podle mě stojí už od léta
loňského roku. Začátkem ledna někdo
upozornil policii, že vozidlo nikdo nepoužívá a může se jednat o vrak, který
tady někdo schválně nechal. Podle
značky to bude nějaký Pražák, zbytečně
tu zabírá jedno parkovací místo. A právě
tady je boj o každé místečko na zapar-

Rezavá fordka s pražskou značkou stojí ve Vrahovicích u místního parčíku už
hodně dlouho. Strážníci vrak zatím „oblepili“ s jasným vzkazem pro majitele.
2x foto: Michal Kadlec
kování,“ upozornil Večerník na sveřepý
problém muž z vrahovického sídliště.
„Ročně řešíme zhruba tři desítky případů s vraky aut, víme samozřejmě i o
tom z Vrahovic, na který se ptáte. Poslední dobou se nám osvědčuje, když
je polepíme plakátky, které majitele

vyzývají k co nejrychlejšímu odstranění. Pokud se tak nestane, necháme jej
odstranit a náklady budou vymáhány
po majiteli. A bude to pro něj hodně
drahé,“ poznamenal na dotaz Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

„ BYL JSEM POSTAVEN PŘED HOTOVOU VĚC,
ŽÁDNÁ DISKUSE NEBYLA,“ ZLOBIL SE HALAŠ

Pro laiky se tento postup ale zdá příliš
zdlouhavý, když podle registrační pražské značky mohou policisté majitele
zjistit okamžitě a vyzvat ho, ať si pro rezavou plechařinu přijede. Holt, z Prahy
je to do Vrahovic asi moc daleko...
(mik)

U MLÝNSKÉHO NÁHONU

zpravodajství
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SE ZASE KOPE,
POVEDE TUDY CYKLOSTEZKA

PROSTĚJOV Ironicky řečeno, u
mlýnského náhonu v Kolářových
sadech se už dlouho nekopalo..
Dělníky pracující na revitalizaci
náhonu teď vystřídali jiní, kteří
makají na dalším dílu cyklostezky. Ten má už na jaře propojit
Šmeralovu ulici s Anenskou.
„Cyklostezka
povede
podél
Šmeralovy ulicie až k parkovišti
u koupaliště v Anenské. Tady se
napojí na již stávající síť stezek pro
cyklisty. V rámci této investiční

akce budou vybudovány dva
nové můstky přes mlýnský náhon
v Kolářových sadech. Projektovou
dokumentaci už máme zpracovanou a stavební povolení také máme,
dokonce už nabylo právní moci,“ informovala Večerník Alena Rašková,
první náměstkyně primátora, která
je na magistrátu zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, tento
nový prostějovský úsek cyklostezky
bude stát šest milionů korun. (mik)

„S PANEM HALAŠEM JSEM JEDNALA
ASI HODINU,“ KONTROVALA HEMERKOVÁ

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

nout právě do budovy na Husově
náměstí. Ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova Rostislav Halaš se odmítl podílet
na podezřelé operaci radnice okolo
státních dotací na opravy budov.
„V roce 2012 mě nikdo neinformoval, že se něco připravuje, a nikdo se
mě neptal, jestli to bude problém.
Až před dvěma měsíci jsem byl
postaven před hotovou věc. Žádná
diskuse nebyla, prostě budovu dostaneme a hotovo,“ prohlásil ředitel
Halaš na prosincovém jednání zastupitelstva města.

Opoziční zastupitelé tvrdí, že reálné gymnázium je do z poloviny
volné budovy na Husově náměstí přestěhováno jen „papírově“,
aby se uchlácholilo ministerstvo
financí a Prostějov tak nemusel
vracet dotaci a ještě k tomu platit
penále, dohromady oněch zmíněných třicet milionů korun.
Vše vygradovalo v uplynulém týdnu, kdy opozici vyzvala náměstkyni
Ivanu Hemerkovou k rezignaci. Pod
písemnou výzvou jsou podepsáni
zastupitelé ANO 2011, Změny pro
Prostějov a TOP09. „V žádném pří-

padě nehodlám rezignovat! V tomto
okamžiku jde o naprosto nešťastně
vedenou kauzu proti mně. Navíc
kauzu z této záležitosti neděláme
my, ale opoziční zastupitelé. Celé
tři uplynulé roky jsem se naprosto
legitimní cestou snažila najít způsob
využití uvolněných prostor budovy
na Husově náměstí poté, co ji po
vnitřních problémech opustila Univerzita Tomáše Bati. Představitelé
Art Econu s nastěhováním souhlasili okamžitě. A s panem ředitelem
Halašem jsem o našem úmyslu využít budovu pro potřeby reálného

gymnázia jednala asi hodinu. Pan
Halaš věděl, že se tam nemusí studenti přímo stěhovat, o tom nebyla vůbec řeč. Stačilo vymyslet
pouze nějaký projekt, jak prostory využít pro potřeby gymnázia.
S tím souhlasilo i ministerstvo,“
sdělila exkluzivně Večerníku Ivana
Hemerková.
Celá kauza tak bude mít určitě dohru na blížícím se jednání zastupitelstva města, které se uskuteční už
příští týden v pondělí 16. února.
A čekejme velmi ostrou přestřelku
názorů!
(mik)

Do bývalého domu hrůzy

POTEČOU MILIONY
vypsán dotační titul, ale o ten zatím
požádat nemůžeme, doku nebude
zpracován projekt,“ přidal na vysvětlenou Jaroslav Šlambor, uvolněný
prostějovský radní za KSČM.
Podle něj i primátora se náklady na
zateplení objektu mohou vyšplhat
až do výše pěti milionu korun. „Jde
o starý klasický panelák a během zimních měsíců zde zaznamenáváme výrazné tepelné ztráty. Pokud chceme
šetřit teplem a energiemi, musíme
do tohoto domu investovat,“ podotkl
Pišťák
Vedení magistrátu dnes už odmítá,
že by se jednalo o takzvaný „dům
hrůzy“, který byl dříve proslulý

velkým počtem ubytovaných nepřizpůsobivých občanů, na jejichž
chování si stěžovali občané zdejšího
vnitrobloku v Kostelecké ulici. „Už
dávno tomu tak není! Od roku 2009
jde o dům s byty zvláštního určení,
nachází se v něm třiašedesát bytů
v režii Domovní správy, pak je tam
deset bytových jednotek vedených
jako ubytovna. Nebytové prostory
jsou pronajaty sdružení Tyflo centrum, dále Svazu tělesně postižených,
Sdružení nájemníků ČR, Prostějovským vozíčkářům a Českému svazu
bojovníků za svobodu,“ poznamenala Alena Rašková, první náměstkyně
primátora.
(mik)

15012110011

PROSTĚJOV Radní se rozhodli
investovat velké peníze do paneláku, kterému ještě před dvěma
lety neřekl nikdo jinak než „dům
hrůzy“. Panelový dům s adresou
Kostelecká 17, který v současnosti
slouží pro sociální účely, se bude
nákladem několika milionů korun
zateplovat.
„Aktuálně jsme v radě schválili rozpočtové opatření ve výši sto tisíc
korun na pořízení projektové dokumentace projektu zateplení tohoto
panelového domu,“ prozradil Miroslav Pišťák (ČSSD), primátor Statutárního města Prostějova. „Očekáváme, že na tuto investici bude brzy

15020210075

Celý problém se začal rodit v roce
2009, kdy prostějovský magistrát
získal od státu dotaci patnáct
milionů korun na rekonstrukci
budovy bývalé základní školy na
Husově náměstí. Avšak stát se tak
mělo pouze za podmínky, že zde
bude působit vysoká škola. Stalo
se, do Prostějova přestěhovala
jednu katedru Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Jenže tu sžíraly
vnitřní problémy a po necelých

třech letech Prostějov opustila.
A začala celá anabáze...
Aby město nemuselo vracet dotace
a platit penále ve stejné výši, část
budovy nabídlo Art Econ-Střední
škole Prostějov, která se sem i nastěhovala. Náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova Ivana Hemerková pak v prosinci roku
2012 požádala ministerstvo financí
o souhlas s rozšířením ještě o reálné
gymnázium. Souhlas přišel, problém byl ovšem v tom, že vedení
gymnázia údajně nemělo ani potuchy, že by část výuky mělo přesu-
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Vadí Čelechovickým párek bezdomovců?
"NA VEØEJNOSTI NEMOÈÍME ANI NEKÁLÍME,"
OHRAZUJE SE IRENA OPAVSKÁ

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Michal KADLEC

PROSTĚJOV, ČELECHOVICE NA HANÉ Do velice
svízelné životní situace se dostal osmapadesátiletý
Jaroslav Cetkovský z Čelechovic na Hané. No, posuďte sami. Před čtyřmi lety jej vyhodili z domu a se svojí
družkou byli nuceni přespávat ve stanu před zdejší bývalou kostivarnou, kde také žijí spolu dodnes!
Stalo se ovšem, že silný cukrovkář přišel vinou trombózy o pravou nohu, kterou mu v nemocnici museli amputovat. Před čtyřmi měsíci musel do špitálu
znovu, přičemž tentokrát mu lékaři druhou nohu
zachránili doslova na poslední chvíli. Operativní zákrok se zúžil „pouze“ na odstranění části chodidla...

Invalidního důchodce ale stíhají další patálie. „Z úřadu mi
přišla upomínka na zaplacení
pokuty ve výši jednoho tisíce
korun. Paní starostka mě udala, že prý s mojí láskou děláme
v Čelechovicích bordel, zabíráme svým stanem obecní
místo, a kálíme i močíme na
veřejné prostranství. Viditelně
se nás chtějí zbavit,“ postěžoval
si exkluzivně Večerníku Jaroslav Cetkovský, který v současnosti pobývá na LDN prostějovské nemocnice.
Je tento postižený člověk,
navíc bez trvalého domova,
obětí lidské zášti? A nebo je

všechno trochu jinak. Ptali
jsme se osoby nejpovolanější.
„Já něco takového odmítám
komentovat! Ale zeptejte
se policie nebo přímo lidí
z Čelechovic, co všechno pan
Cetkovský vyvádí..,“ opáčila
starostka obce Jarmila Stawaritschová.
A tak se Večerník rozjel do
Čelechovic, aby zjistil, jak
moc neodlučitelná dvojice
bezdomovců zdejším lidem
vadí. „Jo, vím, kdo to je. Jsou
to také dvě postavičky, na
které jsme si tu už tak nějak
zvykli. Neřekl bych, že dělají
nějaké problémy. Na druhé
straně, jednou jsem viděl ten
jejich stan a přilehlé okolí.
No, řeknu vám, málem jsem

se pozvracel. Jediné štěstí, že
stanují stranou až za obcí,“
konstatoval důchodce z Čelechovic, který si nepřál být
jmenován. „Paní Opavskou
potkávám párkrát za týden.
Vždycky slušně pozdraví, občas poprosí o nějakou korunu. Že by tady tropila nějaké
výtržnosti, to říct nemůžu.
Vůbec ne,“ svěřila se také pod
podmínkou zaručení anonymity žena středního věku.
Poprvé jsme na těžký život
bezdomovců Jaroslava Cetkovského a jeho přítelkyně
Ireny Opavské upozornili již
před třemi lety. A už tenkrát
čelechovická starostka namítala, že tato dvojice nemá
před kostivarnou co dělat.

Irena Opavská v těchto dnech věrně čeká ve
stanovém příbytku na svého přítele. Jakékoliv prohřešky proti veřejnému pořádku odmítá.
Foto: Michal Kadlec

15020610121

150020410109

pro Večerník

„Pan Cetkovský navíc není
občan Čelechovic! Už několikrát jsem mu říkala, ať se odstěhují, ale on na to nijak nereagoval,“ poznamenala tehdy
starostka Stawaritschová. Od
té doby svůj názor evidentně
nezměnila. Totožná však zůstala i samotná situace.
Večerníku se podařilo zastihnout také Irenu Opavskou,
a to právě u „domova“ v podobě velkého stanu. „Paní starostka proti nám věčně něco
má. Já ale vůbec nechápu,
proč jí tady vadíme, nemáme
s nikým z Čelechovic žádné
problémy,“ svěřila se Irena
Opavská. „Cože? My že močíme nebo kálíme na veřejnosti? Pane, já jsem pořádná žen-

ská a chodím na záchod tady
k bratrovi do domu,“ rozhořčila se přítelkyně invalidního
důchodce, kterého za pár dní
propustí z nemocnice. „Jardu
navštěvuji každý den, máme
se rádi a neopustím ho,“ dodala se slzami v očích.
Přesto přese všechno život
zamilované dvojice se přece
jen možná brzy obrátí k lepšímu. „Dostali jsme nabídku
k bydlení v novém domově
pro seniory v Čelechovicích.
Jediný problém je, že nájemné spolkne celý můj důchod.
Ale uvidíme...,“ dívá se do budoucnosti Jaroslav Cetkovský.
Příběh velké lásky dvou
bezdomovců bude Večerník i nadále sledovat.

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého
působení v našem městě se snaží plnit přání pozůstalých, ale
i zákazníků, kteří docházejí do
firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,
ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“

jmenuje hlavní atributy z bohatého sortimentu zboží a služeb Dagmar Václavková, spolumajitelka
firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň
v Mlýnské ulici. „Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech nejen například na Městském
hřbitově v Prostějově, v Plumlově,
ale také po celé České republice.
V Mlýnské ulici již sedmým rokem
provádíme poslední rozloučení ve
vlastní malé smuteční síni v úzkém

rodinném kruhu pozůstalých.
K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání
a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty.
Květiny k obřadům si zákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
také v Kralicích na Hané, kde má
provozovnu a obchod. Také zde
prodává pohřební zboží a zhotovuje kytice k různým příležitostem.
Tato prostějovská tradiční soukromá pohřební služba disponuje

vysoce odborným personálem.
„Naši pracovníci pravidelně procházejí různým školením, kde získají certifikát, například i na kopání hrobů. Firma má proškolené
pracovníky na hygienické zaopatření lidských pozůstatků a následně jejich úpravy. Na přání pozůstalých upravíme zesnulé podle
fotografie, v těchto případech jde
především o úpravy účesu, líčení
a podobně,“ potvrzuje Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.

DOPORUÈUJEME
VŠEM POZÙSTALÝM :
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r Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
r Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení
důvěryhodného člověka!
r Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!
r Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
r Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních služeb!
r Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly
objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

Znak kvality. &CIOCT8¾ENCXMQX¾URQNWOCLKVGNMCHKTO[8¾ENCXMQX¾CURQN5QWMTQO¾RQJąGDPÊUNWåDCX/NÚPUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷UGOčåGR[wPKVQEGP÷PÊOMXCNKV[
UNWåGD

r Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!

8RTQXQ\QXP÷5QWMTQOÆRQJąGDPÊUNWåD[8¾ENCXMQX¾CURQNX/NÚPUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷
LUQWPCDÊ\GP[VCMÆJąDKVQXPÊFQRNÿM[CMX÷VKP[

15020610114

r Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které
byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
FINANCE

SOUKROMÁ INZERCE
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Partyzánská 3, Prostìjov

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,

e-mail: avlk55@seznam.cz

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

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

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

Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
774 858 723
Koupím 1+1, 2+1 v Pv. Platím hotově.
Tel.: 724 944 959

Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v Prostějově nebo blízkém okolí Prostějova. Tel.:
774 414 525
Koupím garáž. T.: 702 681 036

Koupím tenhle typ křesel 3 000-5 000 Kč
dle stavu. Tel.: 603 161 569

PRODÁM

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Pronájem bytu 3+1, cena dohodou, volné od 1.2.2015. Tel.: 728 359 122
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věPronajmu byt 2+1, Bulharská ul., řitelů. Konzultace zdarma denně na
přízemí. Cena 6 500 Kč + ink. Tel.: 739 066 462
734 245 324
Rychlá půjčka PV a okolí. Tel.:
Koupíme RD do 1 mil. Kč. Tel.: 774 421 818 776 087 428

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
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

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm. DoHledáme ke koupi dům se zahradou nebo Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte prava zajištěna. Tel.: 582 371 493 nebo
pěkný stavební pozemek. Můžeme vyplatit 604 603 644
605 405 953
okamžitou zálohu až 300 000 Kč. Tel.: 774
405 644
Prodám konzumní brambory žluté i červeRŮZNÉ
né jakékoliv množství. Cena 5,50 Kč/Kg.
Pronajmu 2 kanceláře za 4 000 Kč +
Tel.: 731 721 330
Lyžování v Itálii 16. – 21.2.2015. Akční
ink.(i jednotlivě). Tel.: 777 942 039
cena. České programy na pokojích. Bus PRODEJNA IVKA-Pluml. ul, připomíNechceme bydlet už v podnájmu a proto 800 Kč z Pv. 8 míst i jednotlivě. Tel.: ná svým zákazníkům, že máme široký
koupímbyt2+1,3+1sbalkonem.722539880 608 111 622
výběr kvalitních českých kozaček, sněhulí, gerlachů, teplé papuče, důchodky
Kupujeme byty, domy, pozemky, pří- Hledám ženu nebo muže v pokročilém a zboží na velmi problémové nohy i nadpadné dluhy, exekuce nejsou překáž- důchodovém věku s vynikající znalostí měrné velikosti. Pomůžeme s výběrem,
kou. PhDr. Srnová. Tel.: 608 233 608 německého jazyka na pravidelnou kon- otevřeno i v sobotu. Tel.: 603 445 601.
verzaci. Tel.: 605 864 140
Prodám DB byt 4+1, 1. patro, ul. J. Zrzavého, po rek. Cena 1 525 000 Kč + Hledám doučování pro středoškoláka
z matematiky. Tel.: 776 032 307
zařízení. Tel.: 608 934 935

najdete nás i na:

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

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

AUTO MOTO

Pronajmu 1+kk, 4 600 Kč + zálohy el. + Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
plyn cca 500 Kč, kauce 9 000 Kč. Tel.:
739 058 135

Potřebuji koupit pěkný dům, nebo vilu

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2

Cena Kč 2,690.000,Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

Prodej nově budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

Pronájem 1+1, blízko centra, 5.000,+ink., tel.: 608 111 622
Koupím chatu, nebo malý RD 2+1 u přehrady, v Mostkovicích nebo Domamyslicíh. 728 318 836
Koupím byt v ul. Tylova, Mozartova
a okolí, popř. Sídl. Svobody. Spěchá. Tel.:
606 352 444
Pronajmu byt 2+1, 1.posch., ul. Barákova. Tel.: 727 875 306
Nabízíme k pronájmu sezónní občerstvení
s možností celoročního využití v Prostějově.
Součástí je venkovní posezení, sociální buňka, přístřešek na grilování a dětské hřiště. Pro
bližší informace volejte tel. 603 221 538.
Pronajmu garáž + malou zahrádku,
ul. Zahradní. Tel.: 602 546 175

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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

OZNÁMENÍ
Hledám partnerku pro striptýzová
vystoupení na soukromých party.
Tel.:704 791 192

PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci na HPP, mám SEŠ praxi,
zkušenosti v ekonomice, obchodní odd.,
nákup-prodej. (PC, GSM, vlastní auto).
Tel.: 777 942 039 Nováková.

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové, terénní práce.
Měření profesionální Termokamerou ve vysokém rozlišení. Optimální zimní počasí. Tel.: 602 719 273
Doučování angličtiny pro děti a začátečníky. T.: 775 263 893 email.:
zdenka.kopecna@gmail.com

13

Nabízím pánský striptýz pro vaši párty. Tel.: 704 791 192
Rekonstrukce koupelen. Tel.: 605 459 652
Nabízíme veškeré stavební práce, montáže, sádrokartony, malířské a obkladačské
práce. Tel.: 774 027 014 nebo 732 624 447

Tolik nových nabídek
přibylo do rubrikyreality.
Vyberte si svoje nové bydlení
s naším Večerníkem

ˇ
NOVý Vecerník
za starou cenu!
+TV POHO
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CHCETE MÍT OBLÍBENÉ

NOVINY NADÁLE
ZA 15 KORUN?

nalistujte
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pro další èíslo

1502021009

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pronajmu byt 1+1 v Prostějově. Cena
5.700,-Kč včetně inkasa. Plovoucí
podlahy, plastová okna. Volný ihned k
nastěhování. Tel.: 775 362 842

a garáží ve dvou variantách: v Prostějově. 732 388 718
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m2
Cena Kč 3,400.000,2
Plocha pozemku 228 m .
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

SEZNÁMENÍ

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, minČištění kanalizací a odpadů
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Odvoz fekálií
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
Tel.: 774 368 343
gramofony, nábytek z chromových truStěhování bez pomoci zákazníka
bek i barevného umakartu, lustry, lampy,
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
Prostějov 604 389 367.
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
a věci na ně a další. Přijedu, rychle a so- Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
lidní jednání. Tel.: 605 138 473
hmyzu, 602 76 47 13

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Koupím vířivou pračku Romo, ždímačještě dnes. Tel.: 603 218 330
ku, ledničku, mrazák, svěrák York, dveře,
WC, okna. 608539783
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
Koupíme byt 1+1 s balkonem, i pův. zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
stav. Tel.: 774 101 818
Pracuji pro více věřitelů.
zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
a jinou veteš. Vykoupíme také celé popo rekonstrukci, 774 409 430
zůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání a platba
Pronajmu po rek. k okamžitému nahotově. Tel.: 773 113 303.
stěhování byt 1+4 nedaleko centra
města. Tel.: 602 477 886

Hledáme ke koupi větší byt 3+1, 4+1.
Tel.: 774 421 818

SLUŽBY

A

D+V Investing s. r. o.

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, centrum 1.350.000 Kč
* BYT 4+1, J.Zrzavého 1.620.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Mořice
540.000 Kč
* RD Alojzov
740.000 Kč
* RD po rek.Tovačov 2.300.000 Kč
* Komerč.objekt Držovice 3.800.000 Kč
* Pronájem 1+1 6.500,- Kč/měs vč.ink.
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
* BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč
* RD 5+1, Vřesovice 1.980.000 Kč
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol 470.000 Kč
* St.pozemek, Vrahovice1.100.000 Kč
* Pronájem kanceláře 5000 Kč +ink.
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. NeprodáPůjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až vejte překupníkům, ale odborníkům za
do domu, bez poplatku předem. Tel.: nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Jindřich Skácel.

15012320038

Kvalitní
služby
od roku
1992

Půjčka rychle a spolehlivě. Volejte
zdarma 800 883 883

15012320037

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

KOUPÍM

19

je v PÁTEK
13. února
v 10.00 hodin

20
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vzpomínky, pohřby
VZPOMÍNKY

smuteèní oznámení
Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 7. února 2015
vzpomeneme první výročí úmrtí
pana Františka ŠNEVAJSE
z Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Děkujeme tatínku, za cestu,
kterou jsi s námi šel, za lásku,
kterou jsi nám dal, za ruce,
které nám pomáhaly,
děkujeme za to, že jsi byl.

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

Dne 6. února 2015
by se dožil 86 let
manžel, tatínek, dědeček
pan Radomír JAKUBEC
z Krasic.
S láskou vzpomíná
manželka a syn s rodinou.
ze Smržic,
rodák z Opatovic u Vyškova.
Děkujeme všem, kdo si na něj
vzpomenou s námi. S láskou a
úctou stále vzpomínají manželka
Jiřina, dcery Terezka a Zuzanka
s manželem Láďou, vnoučci
Adámek, Štěpánek, Mikulášek a
děda Hofman.

Dne 11. února 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hanáčkova

uplyne první smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka,
babička, prababička,
paní Milada POSPÍŠILOVÁ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera Blanka s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

tragicky zahynula naše maminka,
sestra a babička
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie,
sestra Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová, Libor Obručník,
Bára a Jana Vašutová.

Poslední rozlouèení

František Novák 1929
Pondělí 9. února 2015
Čelechovice na Hané František Zavadil 1934 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Evženie Uličná 1936
Čehovice Věra Nakládalová 1934 Dubany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Jelínek 1927
Drahany Drahomíra Adamová 1931 Brodek u Pv 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Jiráková 1951
Bedihošť Jan Kundrát 1934 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Slavotínková 1931 Prostějov Drahomíra Baráková 1928 M. Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Jiří Stříž 1993
Konice Středa 11. února 2015
Danuše Studená 1945 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Radek Vláčel 1971
Čechy pod Kosířem Karel Šimek 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. února 2015
Jaroslav Vyhlídal 1929
Olšany u Prostějova Alena Kolaříková 1930 Vrahovice 14.00 kostel Vrahovice
Ladislav Růžička 1930 Prostějov Oldřich Kunc 1933
Prostějov Ludmila Meluzínová 1928
Jaroslav Skalička 1950 Obědkovice Oldřich Jorníček 1943 Soběsuky
Prostějov
Jaromír Hruban 1926
Prostějov Jarmila Burešová 1932
František Lankaš 1931
Želeč
Jan Bouda 1925 Brodek u Prostějova
Prostějov
Mostkovice Jiří Müller 1943

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Jan Kraus 1945
Čechovice
Svorad Manas 1930
Prostějov
Jenka Hudečková 1929 Čechovice
Karel Hejdušek 1955 Prostějov
Marta Kulková 1923
Prostějov

Dne 13. února 2015
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Poslední rozlouèení

Pondělí 9. února 2015
Anděla Pazderová 1928 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. února 2015
Jiří Šindler 1963 Štětovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 12. února 2015
Ondřej Gábor 1967 Krumsín 14.00 kostel Vrahovice
Pátek 13. února 2015
Jaroslav Polách 1931 Želeč 14.00 kostel Želeč

Pohřební stužba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Milada Iránková 1927 Prostějov
Věra Dřevová 1924 Prostějov
Věra Vaňková 1925 Určice
Jaroslav Janků 1924 Prostějov
Emília Špalková 1930 Třebčín
Olga Vybíralová 1931 Prostějovv

Poslední rozlouèení

Pondělí 9. února 2015
Anežka Smékalová 1928 Čechy pod Kosířem 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. února 2015
Věra Novotná 1929 Čelčice 13.15 Obřadní síň Prostějov

CHCETE večerník NADÁLE ZA PATNÁCT KORUN??
Dne 28. února 2015
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
manželky, maminky a babičky
paní Jarmily SVOBODOVÉ
z Čechovic.
S láskou vzpomíná rodina.

nalistujte
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Dne 15. února 2015
vzpomeneme první výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Irma ONDROVIČOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Hřbitov je jak smutná zahrada,
kde tiše ptáci pějí,
člověk zde drahé ukládá,
vzpomínkami se vrací.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Dne 10. února 2015
vzpomeneme 12. výročí od úmrtí
paní Heleny SEDLÁKOVÉ
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 10. února 2015
vzpomeneme 15. výročí
od úmrtí naší tety
paní Marie SEKANINOVÉ
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkuje neteř Zdena s rodinou.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

pro další
vydání
Dne 10. února 2015
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí a dne 13. února 2015
nedožité 85. narozeniny
pana Antonína ŠTOLPY
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

je v PÁTEK
13. února
v 10.00 hodin

Dne 10. února 2015
by se dožila 67 let
paní Milada HRDIBORSKÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a zarmoucená rodina.

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.

Dne 11. února 2015
vzpomeneme první výročí úmrtí
pana Mojmíra ZELENÉHO,
rodáka z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Hluboce truchlící rodina.
Dne 13. února 2015
vzpomeneme nedožité
85. narozeniny
pana Ladislava LOŠŤÁKA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

www.
vecernikpv
.cz

Je to nejsmutnější den
v našem životě. Kdo jste ji měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme. Dcera
Anička a syn Beďa s rodinami.

15012320036

Dnes, tj. 9. února 2015
vzpomínáme 20. výročí úmrtí
pana Eduarda DREŠRA
z Konice, který by se
11. února 2015
dožil 87 roků.
Stále s láskou vzpomínají
manželka Jiřina a děti s vnoučaty.

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100

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

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Práce: www.prace-internet.eu
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme nové zaměstnance, invalidní
důchodce, na pracovní pozice vrátný
a úklidový pracovník. Místo výkonu
v Prostějově. Informace na tel.čísle:
602 786 692

Přijmu důchodkyni na přivýdělek do provozu sběrny opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

Strojírenská firma z Prostějova hledá
zámečníka s praxí a znalostí výkresů. NáPřijmu brigádníka-ci do trafiky, část.,
stup možný ihned. Tel.: 602 760 099
nebo plný inval. důchod.Nástup ihPřijmu řidiče pro vnitro. přepravu. ŘP ned. Info na tel.: 731 412 028
sk. C. Tel.: 605 248 001
Hledáme slečnu nebo paní ve věku od
Knižní velkoobchod v Pv přijme 20 do 50 let, na pravidelný úklid (2 x
prodejce. Vlastní osobní auto pod- týdně) rodinného domu v Prostějově.
mínkou. Peníze každý týden. Tel.: Požadujeme trestní bezúhonnost a spolehlivost. Informace tel.: 702 912 163,
777 280 967
nebo email: mjlm@seznam.cz
Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 775 406 363
STŘIHAČ ODĚVU
Oděvní firma LORGIT – PV přijme
pracovníka střihárny konfekce. ZkuHLEDÁME ŘIDIČE na nákladní stašenosti v oboru nutné. E-mail.:
vební automobily SCANIA, požadavlorgit-pv@seznam.cz. Tel.:
ky: řidičské oprávnění C, E, profesní prů582 340 591
kaz, psychotesty. Tel.: 603 234 002
Hledám účetní asistentku na výpomoc při účetních pracech v účetní firmě. Daňová a účetní kancelář
R.Smékalová, Plumlovská ul.190, tel.
777 608 775 smekalova.r@centrum.cz

SOŠp a SOUs, Prostějov, Lidická 4,
hledá uchazeče na obsazení pracovní
pozice školník – údržbář. Informace na
tel.: 582 342 311. Nástup od 1.3.2015
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme ihned do HPP invalidního důchodce na úklid. Místo výkonu Kralický Háj.
Zkrácený pracovní úvazek. Podmínkou
je čistý trestní rejstřík. Informace na tel.
čísle: 602 786 692

Firma DOSEDĚL IZOLACE s.r.o. hledá spolupracovníka na pozici klempíř/-izolatér. Praxe v oboru a pozitivní
přístup podmínkou. Práce na ŽL. Tel.:
604 252 330, info@izolace-dosedel.cz
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Přijmeme pracovníka na obsluhu venkovního grilu. Nutný zdravotní průkaz
a zkušenosti s obsluhou grilu. Práce na
ŽL/IČO nebo na dohodu o provedení
práce. Pracoviště: Prostějov. Vážní zájemci volejte tel. 603 221 538.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Zahradnická firma MRVA-okrasné
trávy a trvalky, přijme pracovnici/
níka do okrasné školky do výroby
v Klenovicích na Hané, na plný úvazek do trvalého pracovního poměru.
Požadujeme bezúhonnost a vztah
k zahradnictví. Tel.: 603 187 237
Možnost práce z domu přímo pro naši
firmu. Montáž ozdobných předmětů.
Pro informace pište SMS s adresou na
tel: 774 807 944
Hledám elektrikáře.774 989 007
HLEDÁME ZEDNÍKY - DLAŽDIČE
a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy. Tel.: 739 374 894
Hledáme dva pracovníky/ce obsluha
neutralizační stanice a obsluha zinkovací linky. Info p. Novák 606 031 220

Pozice

Plat (Kè)

Číšník, servírka
Inspektor/inspektorka prodejen
Montážní technik
slaboproudových systémů
Obchodní zástupci
Obsluha rámové pily
Prodavač/ka
Řidiči sk. C+E
Strojník – obsluha nakladače
Sociální pracovník/ce

67 Kč/hod
13 000
18 000

Pružná prac. doba Střední odborné
Jednosměnný
Střední odborné
Jednosměnný
Střední odborné

Provoz

Kvalifikace

14 000
15 000
7 600
20 000
20 000
6 000

Pružná prac. doba
Jednosměnný
Dvousměnný
Jednosměnný
Jednosměnný
Jednosměnný

Základní
Střední odborné
Střední odborné
Základní
Základní
Vyšší odborné

Vedoucí sociálního úseku
Vrátný/vrátná
Truhlář-stolář
Seřizovači dřevoobráběcích strojů
Operátor/ka výroby

25 000
8 735
11 200
20 000
11 380

Pružná prac. doba
Turnusové služby
Jednosměnný
Jednosměnný
Třísměnný

Vysokoškolské
Základní
Střední odborné
Střední odborné
Základní

Firma
Kupková Anna
MAKOVEC
CM security systém
OPENWINE s.r.o.
Pila K+L, s.r.o.
HRUŠKA, spol. s.r.o.
JZD Dobromilice
PV-Recykling
Sjednocenáorganizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky
Domov u rybníka Víceměřice
SIDA s.r.o.
Janeček Jaroslav
Ondruška Jaroslav
ŽOLÍKOVÁPRÁCEs.r.o.Prostějov

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
Oděvní firma Lorgit přijme švadleny
na šití konfekce. Tel.: 582 340 591.
Sportbar v Pv přijme spolehlivou
obsluhu. Znalost VLT vítána. Info na
tel.: 724 560 149

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

www.vecernikpv.cz

Vydavatelství
HANÁ PRESS s.r.o.,

do následujících profesí:

tkonstruktér strojních zařízení
- znalost práce 3D modelů
- program VariCAD

tSoustružník obrábění dílců
dle dokumentace na klasickém

Nástup možný ihned.
Bližší informace
na tel.: 606 742 647, pan Možnar

15020620120

soustruhu.

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

15020170091

přijme pracovníky

• Redaktor/-ka zpravodajství
• grafik/-čka
• Obchodní manažer/-ka

15020210092

Firma GP Plastics s. r. o., Čehovice

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

15020410107

15012720040

s přední pozicí
na mediálním trhu v regionu
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navštívili jsme + pr večerníku

MATURITNÍ PLES SOŠPO NEZKLAMAL
Exluzivní
reportáž
por Večerník

Parket U TŘÍ BŘÍZ
patřil NEVIDOMÝM
a SLABOZRAKÝM

Petr
KOZÁK
PROSTĚJOV První únorový
pátek je tradičně spojen s plesem Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.
Letošní večer byl ve znamení
šedesátých let a volby Miss.
Z rukou třídních učitelů byla
ošerpována téměř padesátka
studentů dvou maturitních tříd.
A Večerník byl u toho!
První třída se představila svižným
a nápaditým nástupem. Druhá,
převážně dívčí, slavnostní večer
pojala jako finále volby Miss.
Program doplnila třídní videa
a taneční i pěvecká vystoupení.
Mnohé překvapil excelentní
pěvecký výkon Michaely Vikové,
studentky třetího ročníku SOŠPO.
Její hlas nechal všechny přítomné
v Městské divadle unášet na vlnách
do hlubin nejen študákovy duše.
„Slavnostní večer v divadelním
sále se vydařil. Studenti si dali
záležet a připravili zaplněnému
hledišti nevšední zážitek. Speciální
poděkování patří zejména dvěma
zástupcům maturantů, Marii
Kaplánkové a Jiřímu Trundovi,
kteří byli hlavními iniciátory programu,“ podotkl Marek Moudrý,
zástupce ředitele školy.
Po slavnostním pasování studentů
do řad maturantů z rukou ředitele
Václava Křupky a třídních učitelů

Kdo přišel, velmi dobře se bavil. Na plese hrála skupina Casioband
s nevidomým zpěvákem Jaroslavem Knejpem. Foto: Michal Kadlec

EXLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Originální programy si při stužkování připravily obě maturitní třídy.
Jedna volila svoji miss, druhá
dala vzpomenout na šedesátá
léta.
2x foto: SOŠPO Pv

pro Večerník

Michal
KADLEC

ples pokračoval v přilehlém Národ-ním domě. Hudba, tanec a dobráá
zábava pak provázely přítomné ažž
do pozdních nočních, či spíše brz-kých ranních hodin. A aby tohoo
nebylo málo, studenti třídy 4.EU//
MK si připravili i „půlnoční““
překvapení. Jejich SOŠPO příběhh
plný písniček a tance byl vskutkuu
originálním a vtipným oživením
m
plesu...

PROSTĚJOV Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum
Olomouc uspořádala minulou
sobotu večer v restauraci U Tří
bříz v Prostějově už šestý ročník
Společenského plesu. Organizace podporující lidi se zrakovou
vadou se postarala o výbornou
atmosféru.

„Jsme rádi, že se tu dnes baví i lidé se
zrakovou vadou, na kterých vůbec
není zdravotní handicap poznat,“
libovala si při návštěvě Večerníku
Zuzana Znojilová, jedna z hlavních
organizátorek plesu. „Jak sami můžete pozorovat, k poslechu i tanci
nám dnes hraje skupina Casioband,
jejíž hlavní postavou je nevidomý
zpěvák Jaroslav Knejp,“ podotkla
Zuzana Znojilová.
Jak ještě dodala, pro hosty plesu
byla připravena bohatá tombola.
„Ceny nám přinášeli samotní účastníci plesu, za což jim moc a moc děkujeme. Výtěžek z této akce půjde
na podporu zrakově postižených
lidí v Prostějově,“ prozradila Zuzana Znojilová.

PŘEDPLATNÉ 2X JINAK

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

aneb KAŽDÝ SI VYBERTE SVOJI MOŽNOST...

* 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+!

• 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 (noviny + TV POHODA do schránky)

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

* 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!

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...

* 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

Kdo
koupí,

S PŘEDPLATNÝM MŮŽETE ZÍSKAT
BONUSY V HODNOTĚ 2 000 Kč
VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.



Objednávám předplatné
p
PROSTĚJOVSKÉHO

neprohloupí...

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

STAŇTE SE VĚRNÝM PŘEDPLATITELEM
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
A ZAJISTĚTE SI V ROCE 2015

NIŽŠÍ CENU

NEŽ NA VŠECH PRODEJNÍCH
MÍSTECH! JEN PŘES NÁS!!!
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

NOVÁ MEGA SOUTĚŽ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
SLOŽTE PUZZLE A VYHRAJTE!

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

JIŽ BRZY NA STRÁNKÁCH PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NAJDETE NOVOU SOUTĚŽ, JAKÁ TU
JEŠTĚ NEBYLA! POKUD SE VÁM PODAŘÍ NASBÍRAT VŠECH 33 KOUSKŮ PUZZLE A SLOŽIT
Z NICH OBRAZ, BUDETE MÍT VELKOU ŠANCI NA ZISK NĚKTERÉ Z ŘADY EXKLUZIVNÍCH CEN.
SLEDUJTE PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK A JIŽ BRZY SE DOZVÍTE VÍCE!

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
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SUDOKU

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
A VÝHERCE

15020360104

Správná odpověď z č. 5: na snímku
byl roh ulice Resslovy a Krapkovy.
Vylosovanou výherkyní, která získala POUKAZ do obchůdku U Dubinky, se stala Olga DOSTÁLOVÁ,
Sidl. Svobody 8/27, 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 12. ÚNORA,
12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v
příštím vydání v PONDĚLÍ 16. ÚNORA
2015.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ
V HODNOTĚ 400, který věnoval
DAREXSHOP.

BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
Poukaz si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba
hned v rámci tohoto vydání, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili populární zpěvačku,
kytaristku, šansoniérku, která byla a bude v
Prostějově...

OSMISMĚRKA

Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze třetího dějství „pod srdíčkem“ čekáme v redakci tentokrát DO
ČTVRTKU 12. ÚNORA 2015, 12.00
hodin - volejte 582 333 433, pište SMS
Návod k luštění...
na 608 960 042 či pošlete e-mail na ad- Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte.
resu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ! Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Jméno výherce, který od nás obdrží cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme
ARMY SHOP V MOZARTOVĚ ULICI
v příštím čísle.

VYHRAJ NÁKUP V „SEKÁČU“

NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR ODĚVŮ, ALE I ......

Kdo je na fotografii?
Poznáte?
Hádejte, bavte se!
A berte život s nadhledem...
Prostějov poznala velice silná skupina soutěžících...
Z 365 správných odpovědí, jenž jsme zařadili
do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Petra PALMOVÁ, Dr. Mičoly 6,
Držovice. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH PIZZ, které si lze
osobně poskládat z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA PIZZA.

APAČ, BÁSNÍK, BEAT, CÉVA, ČEPELKA, DÍRY, IMPALA, INVASE,
KALAMÁŘ, KAPKA, KNAP, KOČÍ, KORSO, KŮRA, MODŘ,
MOUREK, OCAS, PÁPEŘÍ, SÍLA, STATIK, SUPI, TUBA, TUŘI, VEPŘ,
VZOREC, ZMAŘIT, ZNALÝ

15020260097

15020260099

Správné řešení z čísla 5: ŠIROKÝ VÝBĚR PONOŽEK A SILONKOVÉHO ZBOŽÍ. Vylosovanou výherkyní je Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19,
Prostějov POUKAZ na sortiment prodejny Finková - Ponožky od marušky v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám
zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 12. února 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 16. února získá POUKAZ
od N´ÁVRHU DESIGNU A ARANŽOVÁNÍ LENKA HOLÁTKOVÁ v hodnotě 400 Kč.

12020360105

T ve třetím čísle
Také
s novým projektem
„„MILUJEME VEČERNÍK“ nechybí
Č
originální soutěž,
o
která
k á sii mezii vámi
á i získala
í k takovou popularitu, že si tuto zábavnou stránku nelze bez
hádání osobností ani představit. Tudíž i v
šestém vydání letošního roku 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.
Ve hře je další atraktivní cena od našeho
tradičního partnera, kterou je už poněkolikáté POUKÁZKA na OBČERSTVENÍ
od firmy BRUTUS V HODNOTĚ 500
Kč!
V minulém vydání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o Lucii Šafářovou. Čerstvou vítězku deblové soutěže
na Australian Open a členku TK Agrofert

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 příhodnou
cenu,kteráseprávěhodí. PartneremdnešníhokolajetotižRESTAURACE U JEČMÍNKA a vyhrát můžete POUKAZ pro VALENTÝNSKOUVEČEŘIvCELKOVÉHODNOTĚ400Kč!
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 MIMOŘÁDNĚ DO STŘEDY 11. ÚNORA
2015, 12.00 hodin. VÝHERCE BUDE
BEZPROSTŘEDNĚ KONTAKTOVAT,
NEZAPOMEŇTE proto na sebe ponechat TELEFONICKÉ SPOJENÍ.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 3 3 - 8 - 9, načež v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stočtyřiaosmdesátou
výherkyní v řadě stala Radka ROZEHNALOVÁ, Stichovická 461, Mostkovice.
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 16. ÚNORA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na
nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

12020360103

VE HŘE VALENTÝNSKÁ VEČEŘE!

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 12. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VKUSNÁMODA“.
Vylosovanou výherkyní se stala Pavla BLAHUNKOVÁ, Za Ruskou 315, Čelechovice na Hané, která se tak může těšit na POUKAZ v celkové hodnotě 400
Kč do partnera minulého dějství. Tím byla prodejna KLOBOUKY DAUBNEROVÁ. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás
se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která i tentokrát potěší zejména ty, kdo si rádi koupí něco pěkného na sebe...
Partnerem dnešního kola je totiž obchůdek „SEKÁČ“ARMY SHOP
v Mozartově ulici a vyhrát tak můžete opět POUKÁZKU NA NÁKUP SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku,
které vychází v PONDĚLÍ 16. ÚNORA 2015.
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zveme vás...

TIPVečerníku

LENKA FILIPOVÁ & HOSTÉ

V ÚTERÝ
NA ISTANBUL

KDY? ÚTERÝ 10. ÚNORA 2015 od 19:00 hodin
KDE? Spoleèenský dùm, Komenského ul., Prostìjov
PROSTĚJOV Již zítra, tj. v úterý 10. února se můžeme
těšit na opravdu bohatý hudební zážitek. Do Prostějova totiž v rámci pořadu „CONCERTINO 2015“ zamíří
velmi známá česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka,
hudební skladatelka a textařka LENKA FILIPOVÁ
Lenka Filipová si velice pečlivě po léta pěstovala svůj image
sympatické, hudbymilovné a inteligentní dívky či kultivované a atraktivní mladé ženy. Nikdy také zcela neopustila
svoji původní profesi klasické sólové kytaristky, což nakonec vyústilo v několik LP desek věnovaných pouze klasické kytarové hudbě. Příznivý ohlas měly i její písničky
věnované dětskému publiku. To vše ji vyneslo až do první
desítky v popularitě českých zpěvaček v anketě Zlatý slavík.
Dostalo se jí i celé řady mezinárodních uznání a ocenění.
V současné době se také nově věnuje hře na elektrofonickou kytaru a je stále umělecky aktivní. Na svých webových
stránkách dokonce vytvořila kytarovou školu.
Spolu s Lenkou Filipovou rozezní velký sál Společenského domu speciální host, kterým je smyčcový oktet Brno
Strings.
Lístek si můžete stále ještě pořídit v předprodeji na www.
ticketpro.cz nebo v kavárně Planeta malého prince v Komenského ulici 6. Můžete také volat na mobil: 777 770 651.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Pondělí 9.2.
Úterý 10.2.
Středa 11.2.
Sobota 14.2.
Neděle 15.2.

PLESY

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 9. února
17:30 Hacker
americký thriller
20:00 Nezlomný
americké válečné drama
úterý 10. února
17:30 Hacker
20:00 Nezlomný
středa 11. února
17:30 Hacker
20:00 Nezlomný
čtvrtek 12. února
17:30 Opři žebřík o nebe – Art film
český filmový dokument
20:00 Padesát odstínů šedi
americký erotický film
pátek 13. února
15:30 Zvonilka a tvor Netvor
americký animovaný film
17:30 Babovřesky 3
česká komedie
20:00 Padesát odstínů šedi

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
středa 11. února
15:00 Bio Senior – Babovřesky 2
sobota 14. února
15:00 Sametka
pásmo pohádek
17:30 Winx club: V tajemných hlubinách
italský animovaný film
20:00 Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel
švédská komedie

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
čtvrtek 12. února
19:00 TÁTA – aneb humorná zpověď
novopečeného otce
One man show
divadelní sál
neděle 15. února
16:00 LiStOVáNí: Bláznivá teta a já

DIVADLO POINT
při Gymnáziu Jiřího Wolkera,
Olomoucká 25, Prostějov
středa 11. února
19:30 TESTOSTERON
čtvrtek 12. února
19:00 TESTOSTERON

Veèerník za 15 Kè
více na stranì 22

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

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
Ekocentrum IRIS
absolventy kurzů efektivního rodičovHusovo nám. 67, Prostějov
pondělí 9. února od 16 do 18 hodin – ství dle rozpisu.
sobota 14. února od 15 do 17 hodin
Keramika – tvořivá dílna
pátek 13. února od 12 do 18 hodin – – pohádková sobota – O perníkové
Den otevřených dveří v Ekocentrum chaloupce – pohádkové odpoledne pro
rodiče a prarodiče s dětmi. Maňásková
Iris.
pohádka, hry, tvořivá dílna.
Termíny, přihlášky a bližší informace
Mìstská knihovna Prostìjov
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 10. února v 10:00 hodin – SENIOR
KLUB
RÙZNÉ……..
středa 11. února od 17:00 hodin – ProPůjčovna rehabilitačních a kompenti proudu času a Afrického veletoku
čtvrtek 12. února od 15 do 17 hodin – začních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
karneval v knihovně
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
SEMTAMNÍK
– pevná, pojízdná, podpažní, servíropondělí 9. února od 14:30 do 15:30 - vací stolky a polohovací lůžka (mechaRehabilitační cvičení pro posílení nická, elektrická). Kontakt po telefonu
tělesné kondice a zraku (klubovna pí. V. Zapletalová 776 054 299
SONS)
čtvrtek 12. února od 13:00 do16:00 - Regionální pracoviště TyfloCentra
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
pondělí 16. února od 11:00 - Návštěva služby nevidomým a slabozrakým občasolné jeskyně v ul. Budovcova.
nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Neděle 15. února 2015:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– HK Ivančice (12. kolo 2. ligy mužů,
sportovní hala v Kostelci na Hané)

v Prostějově a jeho okolí
13.2.

Kino METRO 70

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

HÁZENÁ

Exkluzivní rozhovor s Lenkou Filipovou vám
Večerník přináší na straně 14 dnešního vydání.

sobota 14. února
15:30 Zvonilka a tvor Netvor 3D
17:30 Babovřesky 3
20:00 Padesát odstínů šedi
neděle 15. února
15:30 Zvonilka a tvor Netvor 3D
17:30 Babovřesky 3
20:00 Padesát odstínů šedi

17.45 - 18.45
09.00 - 10.00
16.45 - 18.45
10.30 - 11.30
16.15 - 17.15

BASKETBAL
Sobota 14. února 2015:
14.00: Orli Prostějov – Slavoj Litoměřice (17. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 15. února 2015:
10.00: Orli Prostějov – USK Praha (18.
kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
j )

Ve čtvrtek 12. února 2015 v 17:00 hodin
se koná vernisáž výstavy 4 absolventů GJW.
Výstava potrvá do 13. března 2015 v kulturním klubu DUHA u hradeb v Prostějově.
V neděli 15. února 2015 ve 14:30 hodin pořádá TJ Sokol I. Prostějov, Skálovo nám. 4 v Prostějově loutkové představení Čertovská pohádka.
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
vkancelářič.106nebonatel.č.588008095,
724 706 773
Galerie METRO 70, Prostějov vás srdečně
zve na výstavu fotografií a výtvarných prací studentů střední školy ART ECON „ARToviny
2015“. Výstava potrvá do 8. března 2015.
Nemocnice Prostějov zve širokou veřejnost na Den prevence zeleného zákalu, který se uskuteční dne 6. března od
10:00 do 14:00 hod. na očním oddělení.
Všem návštěvníkům nabízíme zdarma
změření nitroočního tlaku, odbornou
konzultaci a v neposlední řadě prohlídku
našeho oddělení.

13.2.
13.2.
14.2.
14.2.
14.2.
14.2.
14.2.
14.2.
14.2.
15.2.

Hasičský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
SDH Mostkovice
Reprezentační maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostějov
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOŠ automobilní
Ples hnutí ANO
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Hnutí ANO
Ples Plumlovských nadšenců
Kulturní dům Žárovice
Žárovice
Spolek Plumlovských nadšenců
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H
Kralice n/H
Klas Kralice
Velké sportovní plesy
Sokolovna Čechovice
Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Fotbalový ples
Sokolovna Kostelec n/H
Kostelec n /H
FC Kostelec na Hané
Reprezentační ples Koutný Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Koutný spol. s.r.o. Prostějov
Hasičský ples
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení
Dětský karneval
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení

LEDNÍ HOKEJ
Úterý 10. února 2015
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – SK HS
Třebíč (12. kolo Ligy staršího dorostu,
skupiny o postup, zimní stadion v Prostějově).
Neděle 15. února 2015
10.15: LHK Jestřábi Prostějov – SHK
Hodonín (5. kolo ELIOD ligy mladšího
dorostu, skupiny o udržení, zimní stadion v Prostějově).
13.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Uničov (9. kolo Ligy juniorů, skupiny o
udržení, zimní stadion v Prostějově).

VOLEJBAL
Sobota 14. února 2015:
17.00: VK Agel Prostějov – KP Brno
(22. kolo extraligy žen, hala Sportcentra
DDM Prostějov).

www.
vecernikpv
.cz

akce v regionu...
Na Kosíř vyrazí (nejen) zamilovaní
Mikroregion Kosířsko pořádá tuto
sobotu 14. února 2015 od 9.00
hodin až do setmění "Valentýnskou pusu" na kosířské rozhledně. Kromě sladkých polibků bude na hanáckém ´Mont
Blancu´ k mání svařák, káva, čaj, guláš a dokonce i speciální
borůvkové pivo. Připravena bude také romantická tombola.
Na rozhlednu můžete vyrazit v páru i samostatně. Ti, kteří si
nikoho nepřivedou, dostanou poukaz na polibek.

TIP

k obrazovce

JAK UTOPIT
DOKTORA MRÁČKA
ANEB KONEC
VODNÍKŮ V ČECHÁCH

Dětičky budou řádit v Určicích
V neděli 15. února proběhne od 15:00 hodin v sokolovně v Určicích odpoledne plné her, tanečků a soutěží s názvem DĚTSKÝ
KARNEVAL. Pořadatelé, jimiž je Kulturní klub v Určicích spolu
s obecním úřadem, přichystají pro malé i velké účastníky občerstvení a bohatou tombolu.
najdete nás také na:
www.vecernikpv.cz

NEDĚLE 15.2.
20:20 HODIN

Komedie, ČR (1974)
Režie: V. Vorlíček
Hrají: J. Hanzlík, L. Šafránková, F. Filipovský, V. Menšík, Z. Řehoř, M. Kopecký, M. Myslíková, S. Zázvorková
Zbylo jich už jen sedm. Pan Wassermann
s chotí a dcerou Polly a jejich sloužící, Karel, Bertík a Alois s dcerou Janou. I jejich
konec se však zdá neodvratný, zejména
poté, co je Lojzíkovi přidělen nový suchý
byt I. kategorie s ústředním topením. Jejich vlhký domek na břehu Vltavy má být
zbourán, čemuž chtějí vodníci za každou
cenu zabránit. Vydají se za bytovým referentem doktorem Mráčkem, který má

jejich případ na starosti, ten se však jejich
prosbami nenechá zlomit a trvá nejen
na stěhování, ale také na bourání. Když
to nejde po dobrém, nezbývá než zkusit
to po zlém, a tak se vodníci rozhodnou
Mráčka utopit. To ovšem bude mnohem
obtížnější, než by se mohlo zdát. Jana totiž jejich plán nevědomky překazí, když
se rozhodne vyzkoušet si umělé dýchání
a Mráčka zachrání. A jako by to nestačilo, ještě se do něj zamiluje. A protože on
do Jany také, o zrušení stěhování nechce
ani slyšet. Stavem vodníků v Čechách je
znepokojeno i vodnické ústředí, a tak
vyšle do Prahy dva mladé vodníky, kteří

se mají postarat o potomstvo. Jenže dřív
než se stačí rozkoukat, nešťastná nehoda
zlikviduje prvního a osudná záměna druhého. A navíc pan Wassermann zjistí, že
Mráček stále není utopený.

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPOLEČNOST

SLOVENSKÝ

PUNK

15012860074

SPORT

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Pondělí 9. února 2015
Čí s lo 6 •R o čn í k 1 9
Naleznete
uvnitř

EXKLUZIVNĚ

KRALICE USILUJÍ O BÝVALÉHO
ÚTOČNÍKA BANÍKU!

REKORD ANEB
ZAPLNĚNÉ LAVICE!
●● K zápisům do prvních
tříd přišlo 706 dětí

strana 30

CVIČTE
S VEČERNÍKEM
Foto: archiv M. Němce

●● Druhým dílem dnes
pokračuje servis pro ženy

strana 31

Jiří MOŽNÝ
Foto: Pavla Vašková

V PROSTÌJOVSKÉM KLUBU
APOLLO 13 ØÁDILA
PARTIÈKA Z VÝCHODU
strana
JEDNOU
VĚTOU

●● Fotbalové Přemyslovice povede
vstříc záchraně v okresním přeboru
Jaroslav Liška, Olšany zase přebírá
Milan Nekuda.
●● Ve farním domě se včera hrála
Pohádka Matički Rusi a byla to velká paráda. Večerník bude o dílech
z Divadla Plyšového medvídka informovat brzy velmi podrobně.
●● Bývalý Jestřáb Josef Fojtík opustil polskou nejvyšší soutěž a z Krakova zamířil do celku Allen Americans, který hraje zámořskou ECHL.
●● V Plumlově zasedá v místním zastupitelstvu manželský pár, který se
prý doma moc nehádá. Jak jim půjde
k duhu politika?
čtěte na straně 29
●● Tenista Jaroslav Pospíšil zazářil
na turnaji Futures, když si v Egyptě
zahrál finále!
Více se dozvíte z výsledkového
servisu na stranách 26 a 27.
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zveme na šlágr Večerníku - volejbal

VYJDE DALŠÍ ZÁZRAK?

„Agelky“ jdou na Istanbul!

vs.

PROSTĚJOV Vzítřejšímvečeru bude hala Sportcentra
DDM Prostějov patřit dalšímu volejbalovému svátku. Ženy VK AGEL Prostějov, které v tomto ročníku
Champions League porazily už tři klubové giganty a
senzačně postoupily do play off, hostí v prvním kole
vyřazovacích bojů mocný Eczacibasi Istanbul. Velký
šlágr začíná v úterý 10. února od 18.00 hodin, odveta
pak přijde na řadu příští týden v Turecku.
„Dosáhli jsme největšího mezinárodního úspěchu
v oddílové historii. Snad našemu družstvu vydrží

skvělá forma a naváže na parádní představení ze
základní skupiny. Žijeme nadějí, že teď už je možné
cokoliv. Zápas proti Eczacibasi může být novým
úžasným zážitkem, proto příznivce vyzýváme: přijďte
holkám pomoct a buďte znovu pověstným sedmým
hráčem na hřišti,“ apeluje nadšený šéf VK Petr Chytil.
V ohrožení je sice start zraněné opory týmu Liannes
Simon, což ale pranic nemění na obrovském odhodlání hanácké party dosáhnout dalšího sportovního
zázraku. „Pokud maximálně zatlačíme servisem,
soupeřkám nepůjde přihrávka a následně nebude
přesná ani nahrávka, může mít s námi favorit těžkou
práci. Letos máme opravdu výborný mančaft, navíc
dost vyrovnaný a velmi soudržný. Zkusíme znovu
odvést co nejlepší výkon, třeba to zase vyjde,“ zasnila
se kapitánka Agelek Solange Soares.
Postupem do druhého dějství play off evropské Ligy
mistryň by se volejbalistky Prostějova výsledkově
dostaly do pomyslného nebe. Takže fandové, buďte
zítra v hledišti u toho! Zázraky se někdy dějí - i
opakovaně!!
(son)

více volejbalového zpravodajství najdete na stranách 46 a 47!

CHCETE večerník
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ZA PATNÁCT KORUN?

stranu 22

A JD
J
Á
P

E

●● Basketbalisté Prostějova získali
zpátky pivotmana Kamila Švrdlíka.
čtěte na stranách 33 a 39
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KRALICE NA HANÉ Sto devadesát šest centimetrů výšky a výborná hra
hlavou, dvacet čtyři let, gólový potenciál, rok a půl strávený v mládeži
Baníku Ostrava. Taková je stručná vizitka nové útočné akvizice Kralic na
Hané Michala Němce, jenž se gólově uvedl hned při své zápasové premiéře
proti staršímu dorostu 1.SK Prostějov. A vzápětí si zdatně vyzkoušel i roli sklepávače míčů, když přihrál na branku Jaroslavu Lehkému. Podaří-li
se jednání dotáhnout do úspěšného konce, získá tak tradiční účastník SPORTOVCŮM V KRAJI
nejvyšší krajské soutěže minimálně na půl roku vítanou posilu do zatím VLÁDNE KVITOVÁ
●● Anketa pod drobnohledem
spíše průměrné ofenzivy.
s podrobnou reportáží z večera
strany 47 a 48
více čtěte na straně

DO BOJE
Devatenáctiletá Pavlína Ryšková z Prostějova bude již tuto neděli rozdávat úsměvy
v boji o titul MISS HANÁ 2015. Finále se koná na olomouckém výstavišti.
„Na Miss Olomouckého kraje jsem nedosáhla na nejvyšší stupínky, zkouším tak
štěstí na Miss Haná. Konkurence je ale veliká, uvidíme tedy, jak to celé dopadne,“
říká ke svým šancím na umístění Pavlína Ryšková
Foto: Facebook

čtěte na straně 29 ➢
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Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Sportovní sumáø
1. HOKEJOVÁ liga 51. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

2

Diváci:
Di
á i 973

Rozhodčí: Kubičík
– Lukš, Novák.

1

Branky a nahrávky: 35. Kňazev (Venkrbec, Malý), 36. Meidl (Krejčík, Matuš) – 51.
Straka (Vráblík). Vyloučení: 8:7, navíc Husák (PV) 10 minut osobní trest, Bohunický
(ČB) 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 29:49.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
ČESKÝCH
BUDĚJOVIC:

Bláha – Punčochář, Vráblík, Mucha, Žovinec, Chmelíř,
Bohunický, Suchánek – Nouza, Straka, Švihálek –
Kuchejda, Přibyl, Boháč – Marek, Rob, Vaniš – Trummer, Bárta, Pašek.
Trenér: Petr Rosol.

„Kluci dokázali po celých šedesát minut
plnit to, co jsme po nich chtěli.“
asistent Jestřábů JIŘÍ VYKOUKAL
strana 41
SK HS Třebíč – HC Benátky n/J 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Branky: 8. Havel (Šaur, Dolníček), 28.
Havel (Zdráhal, Wasserbauer), 50. Raška (Mrázek), 55. Dolníček (Raška) – 20. Skořepa (Špaček,
Miškovský), 37. Víšek (Plodek, Mikyska), 44. Víšek (Mikyska, Plodek). Diváci: 1520 * HC
Dukla Jihlava – HC Slovan Ústí n/L 2:3 s.n. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0). Branky: 55. Melenovský, 57.
Zadražil (Jergl, Diviš) – 10. Roubík (Rod, Smetana), 23. Pohl (Kolafa, Tůma), rozh. náj. Roubík.
Diváci: 1492 * Rytíři Kladno – Piráti Chomutov 4:6 (2:4, 1:1, 1:1). Branky: 8. Dragoun (Kaberle), 10. Dragoun (Kaberle, Eberle), 25. Kindl (Eberle, Kaberle), 48. Tenkrát (Dragoun, Horna) – 1. Kämpf, 7. McGregor (Stehlík, Kadlec), 9. Šagát (Dušek), 20. McGregor (Šulák, Kaše), 35.
Chlouba (Dušek), 42. Kadlec (McGregor, Račuk). Diváci: 2493 * Salith Šumperk – SK Kadaň
3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Branky: 20. Sedlák (Moskal), 25. Brunec (Vachutka), 31. Plášek (Vrdlovec,
Popelka) – 24. Tejnor (Jíra, Novák L.). Diváci: 464 * HC Stadion Litoměřice – AZ Havířov
3:2 s.n. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0). Branky: 14. Šafář (Ondráček, Z.Doležal), 32. Švagrovský (Špelda,
D.Bílek), rozh. náj. Kalla – 24. Maruna (Klimša, Šlahař), 60. Růžička (Strapáč). Diváci: 940 *
HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Most 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Branky: 7. Semrád (Babka, Maliník),
16. Sedláček (Kozlík), 21. Melka (Švaňhal, Parýzek), 44. Sedláček (Melka, Švaňhal), 59. Padělek
(Pavlíček, Maliník), 60. Kozlík (Chlubna) – 38. Písařík (Kousalík, Baránek). Diváci: 377.

1. HOKEJOVÁ liga 52. kolo

Chomutov

9

LHK Jestřábi
Prostějov

1

Rozhodčí: Jílek
– Rittich, Polák.

Kopřiva – Rutta, Toman, Koma, Skinner, Scalzo, Šulák, Stehlík, Bartejs – Hovorka, Gajovský, Hřebejk – D. Květoň, Růžička,
Šagát – O. Kaše, Kämpf, Dušek – Chlouba, Račuk, L. Květoň.
Trenér: Břetislav Kopřiva.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šimboch (41. Kocián) – Kužel, Látal, Roupec, Husák,
Matyáš, Malý, Kaluža – R. Meidl, Matuš, Krejčík
– Kňazev, Venkrbec, Luňák – Indra, Duba, Moučka
– Stejskal, Kajaba. Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.

„Chomutov ukázal, proč vyhrál základní část.“
trenér Jestřábů ZDENĚK ČECH
strana 41
DALŠÍ VÝSLEDKY 52. KOLA

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 52. KOLE
Piráti Chomutov
ČEZ Motor České Budějovice
SK Horácká Slávia Třebíč
HC Dukla Jihlava
Rytíři Kladno
AZ Havířov
SK Kadaň
HC Stadion Litoměřice
HC Benátky nad Jizerou
HC Slovan Ústí nad Labem
Salith Šumperk
HC Most
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havl. Brod

Poločas: 0:0
hráno
v Ústí nad Orlicí

2

Branky: 66. Kroupa z penalty, 86. Přikryl.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř (80. Fládr), Sus, Rus, Pančochář
– Koudelka (46. Šteigl), Fládr (72. Petržela), Petržela
(46. Sečkář), Machálek (46. Langer) – Zelenka (66. Přikryl)
– Kroupa (66. Kopečný).
Trenér: František Jura

„Byl to specifický duel z pohledu,

že s týmem snažícím se vyprovokovat
soupeře jsem hodně dlouho nehrál...“
Kanonýr
K
anon
nýr Ka
Karel
arel Kroupa
Krou
upaa
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FK TJ

2

Štěchovicee
1.SK

Branky: 32. Říha, 90. Tamou
SESTAVA
ŠTĚCHOVIC:

Sňozík - Pavlík, Busta, Švejda, Novák - Hudec, Jakobovský, Hřebeček (75. Jiroušek), Jiroušek (46. Pánek) - Tamou,
Říha.
Trenér: Jiří Hruška

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř, Sus, Zatloukal, Langer – Šteigl
(46. Koudelka), Zelenka (59. Petržela), Fládr, Sečkář (70.
Přikryl) – Machálek (62. Šteigl), Kroupa (72. Kopečný).
Trenér: František Jura

Z

V

VP

PP

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

33
26
28
24
27
23
23
24
20
22
19
11
9
8

7
7
2
8
4
4
2
3
8
2
4
5
5
6

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

P

„Práce je před námi ještě hodně.

Za největší pozitivum považuji,
že se nikomu nic nestalo...“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

1.SK Prostějov
U19

GRANADA, PROSTĚJOV - Třemi
výhrami ze tří utkání stihli v uplynulém
týdnu rozehrát letošní zimní univerziádu hokejisté České republiky. Radost
z bodů a prvenství v základní skupině
mohou na vlastní kůži prožívat také dva
hráči spojeni s prostějovskými Jestřáby –
obránce Filip Švaříček a útočník David
Zachar.
Více se zatím daří třiadvacetiletému prostějovskému rodákovi a synovi bývalého
hlavního kouče Jestřábů, který poslední
dvě sezony hostuje v druholigové Porubě. Pod výhru 6:3 nad Slovenskem se

student ostravské Vysoké školy báňské
podepsal dvěma asistencemi a jedním
faulem, výhru 5:2 nad Španělskem podpořil jednou brankou a jedním trestem,
vítězství 9:0 nad Čínou bylo tak drtivé
i díky jeho hattricku.
To loňský člen postupového kádru Prostějova a student Karlovy univerzity Švaříček se z pozice beka až tolik do útočných akcí nezapojuje, ale už se dočkal
přesilovkové branky do sítě Španělska.
Mimo to nastřádal proti Slovensku čtyři
trestné minuty a proti Číně jednu nahrávku.
(jim)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 22
FC Kralice
na Hané

1

TJ Sokol
Určice

3

Poločas: 0:1

Branky: 83. Dostál - 44. Los, 52. P. Zapletal, 57. Machynek.

přátelské utkání

2

Kanada – Èesko 0:4

Abandaová – Kar. Plíšková 2:6, 4:6
Dabrowská – Smitková 1:6, 2:6
Dabrowká – Kar. Plíšková 4:6, 2:6
Dabrowská, Abandaová – Hradecká, Allertová 1:6, 6:7

přátelské utkání

Asistent
A
sistent tren
trenéra
néra Roman
Ro
oman
n POPELKA
POP
PELK
KA
strana 35

FC Kralice
na Hané

miéře v týmové soutěži ztratila pouhé tři
hry a pomohla k postupu důležitým bodem. „Od loňského Wimbledonu vím,
že můžu hrát s těmi nejlepšími, což ukazují výsledky z posledních měsíců. Jsem
ráda, že se to podařilo potvrdit i ve Fed
Cupu,“ uvedla Smitková kterou potěšilo,
že mohla reprezentovat. „Myslela jsem
na to, že se jednou do týmu dostanu. Ale
netušila, že příležitost přijde tak rychle.
Je třeba říct, že šance přišla, protože nejlepší naše hráčky nebyly k dispozici. Ale
chytla jsem ji a mám radost, jak se to povedlo,“ dodala Smitková.
Třetí bod přidala opět česká týmová
jednička. Za rozhodnutého stavu se
dohrávala pouze čtyřhra, v ní uspěly
zbývající dvě tenistky národního výběru. „Nebyly jsme ve snadné situaci, ale
holky všechno zvládly parádně. Moc si
cením, jak k zápasu přistoupily. Je vidět,
že o budoucnost našeho týmu nemusíme mít obavy. Máme z čeho vybírat,“
těšilo Pálu.
(lv)

ZACHAR SE ŠVAŘÍČKEM BOJUJÍ O MEDAILE
Poločas: 1:0

0

Prostějov

QUÉBEC, PROSTĚJOV – Naprosto
jednoznačně postoupily do semifinále Fed Cupu tenistky České republiky.
Kanadu porazily i bez Petry Kvitové a Lucie Šafářové. V omlazené sestavě se prosadila i prostějovská naděje
Tereza Smitková. Obhájkyně vítězství
v dalším kole čeká Francie. Hrát se bude
18. a 19. dubna v České republice.
Výsledky prvního hracího dne potvrdily
optimistické předpoklady. Karolína Plíšková jen s drobnými obtížemi v závěru
zápasu udolala Francoise Abandaovou,
Tereza Smitková pak snadno zdolala
Gabrielu Dabrowskou.
„Holky zvládly debut výborně. Předvedly výborné výkony. Kája nebyla
s nějakými věcmi spokojená, ale zvládla to skvěle. Tereza byla dvakrát o brejk
pozadu, ale hned si vzala servis zpátky
a hrála lépe než soupeřka,“ komentoval
první den nehrající kapitán Petr Pála.
Tenistka reprezentující v klubových soutěžích TK Agrofert Prostějov při své pre-

SESTAVA
KRALIC:

Poločas: 2:1

2

SESTAVA
URČIC:

Běhalík (46. Števula) – Neoral, Dočkal, Martinka – Dostál, Hlačík, Valtr, Novotný (46. Kawij) – Nečas – Kamenov
(65. Lexa), Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.
Nejezchleb (46. Piták) – Zelina (46. Pekař), Hloch, Skopalík
(46. Vaněk), Horváth – Machynek, Svozil – P. Zapletal, Los,
Trajer – Halouzka.
Trenér: Petr Gottwald.

Branky Kralic: Němec, Lehký.

HC Benátky n/J – HC Rebel Havlíčkův Brod 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Branky: 2. Král (Mikyska,
Jonák), 8. Plodek (Jonák, Mikyska), 23. Kolmann (Mikyska, Král), 35. Plodek (Kalfiřt, Pabiška),
43. Mikyska (Král, Kolmann), 55. Kalfiřt (Plodek) – 51. Troliga (Maliník). Diváci: 246 * SK
Kadaň – Rytíři Kladno 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Branky: 22. Trefný (Kůs), 22. Kůs (Havel), 55. Ton
(Kůs, Trefný) – 38. Hořava (Eberle, Pitule), 43. Hořava (Eberle, Pitule). Diváci: 499 * ČEZ
Motor České Budějovice – HC Stadion Litoměřice 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Branky: 27. Nouza
(Punčochář, Straka), 34. Mucha (TS), 47. Straka (Vráblík, Nouza) – 1. V. Bílek, 14. Dvořáček
(TS). Diváci: 4733 * AZ Havířov – HC Dukla Jihlava 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Branky: 32. Haas
(Foltýn), 52. Jiránek (Loskot, Růžička), 58. Růžička (Jiránek), 60. Foltýn (Pechanec) – 11. Harkabus (Zadražil). Diváci: 2251 * HC Slovan Ústí n/L – SK HS Třebíč 2:4 (1:0, 0:1, 1:3). Branky:
8. Roubík (Tůma), 60. Kolafa (Roubík) – 35. Mrázek, 41. Čech (Pokorný), 42. Čech (Raška),
44. Raška (Pokorný, Zdráhal). Diváci: 1113 * Salith Šumperk – HC Most 2:4 (2:2, 0:2, 0:0).
Branky: 10. Plášek (Popelka, Vrdlovec), 20. Žálčík (Rimmel, Moskal) – 14. Bojer (Kříž), 17. Bojer (Smolka), 21. Slavíček (Jurčík, Šrámek), 25. Písařík (Černý, Kasal). Diváci: 434.

Tým

0

Prostějov

a je v semifinále Fed Cupu.

Bodovala i Smitková

(2:1 - 3:0 - 4:0)

SESTAVA
CHOMUTOVA:

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

1.SK

Diváci:
Divá
áci
ci:: 2351
235
3511

Branky a nahrávky: 5. O. Kaše (Kämpf, Dušek), 18. Chlouba (Bartejs, Stehlík), 24.
Růžička (Rutta), 33. Hovorka (Rutta, Hřebejk), 39. Rutta (Gajovský, Hřebejk), 44. Chlouba
(L. Květoň, Skinner), 50. Šagát (D. Květoň, Račuk), 50. Hovorka (Gajovský, Hřebejk), 54. Gajovský (Hovorka, Hřebejk) – 7. Matyáš (Kňazev). Vyloučení: 4:7, navíc Moučka (PV) osobní
trest 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 60:20.



FK
Česká Třebová

přátelské utkání

DALŠÍ VÝSLEDKY 51. KOLA

Piráti

* výsledky * statistiky * tabulky
přátelské utkání

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

ČEZ Motor
České Budějovice

Národní tým opět uspěl

Skóre

6 200:102
16 185:134
16 145:127
15 169:140
18 185:126
20 147:147
19 139:134
22 151:131
22 131:126
23 159:165
24 154:188
27 109:195
35 116:207
34 115:183

SESTAVA
KRALIC:

Běhalík – Neoral, Dočkal, Répal – Dostál, Hlačík, Valtr, Novotný – Lehký, Kamenov. Střídali: Troneček, Vitásek, Kawij.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Aktivitu jsme nechali soupeři a soustředili

jsme se na dobrou defenzivu.“
trenér Kr
Kralic
ralic IVO
IV
VO GOTTWALD
GO
OTT
TWA
ALD
D
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Bodů

119
95
94
93
92
82
81
81
78
75
70
52
40
40

TABULKA DOMA:
1. Chomutov
26 19 4 1
2. České Budějovice
26 16 4 1
3. Kladno
26 17 1 1
4. Šumperk
26 16 1 2
5. Třebíč
26 15 2 3
6. Litoměřice
26 15 3 1
7. Havířov
26 16 1 1
8. Jihlava
26 13 5 2
9. Kadaň
26 14 1 6
10. Benátky nad Jizerou 26 14 3 2
11. Ústí nad Labem
26 15 1 1
12. Most
26 6
3 7
13. Prostějov
26 7
4 1
14. Havlíčkův Brod
26 7
2 3

2
5
7
7
6
7
8
6
5
7
9
10
14
14

115:43
100:53
106:61
88:70
89:67
82:51
85:64
86:62
82:61
64:47
95:75
60:85
67:92
66:89

66
57
54
52
52
52
51
51
50
50
48
31
30
28

„Zvýšením na 3:0 jsme to úplně rozhodli.“
trenér U
Určic
rčic Petr
Peetr GOTTWALD
GO
OTT
TWA
ALD
D
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VÝSLEDKY 1. DUELŮ
PŘEDKOLA PLAY-OFF
HC Stadion Litoměřice – HC Benátky
n/J 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Branky: 36. Z.Doležal
(Gorčík) – 20. Jonák (Víšek), 56. Říha
(Mikyska, Jonák). Diváci: 1210 * SK Kadaň
– HC Slovan Ústí n/L 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Branky: 30. Kloz (Hanzl). Diváci: 1040.

TABULKA VENKU:
1. Chomutov
26 14 3 5
2. Třebíč
26 13 0 3
3. Jihlava
26 11 3 3
4. Kladno
26 10 3 2
5. České Budějovice
26 10 3 2
6. Kadaň
26 9 1 2
7. Havířov
26 7 3 4
8. Litoměřice
26 9 0 2
9. Benátky nad Jizerou
26 6 5 0
10. Ústí nad Labem
26 7 1 4
11. Most
26 5 2 2
12. Šumperk
26 3 3 3
13. Havlíčkův Brod
26 1 4 1
14. Prostějov
26 2 1 2

4
10
9
11
11
14
12
15
15
14
17
17
20
21

85:59 53
56:60 42
83:78 42
79:65 38
85:81 38
57:73 31
62:83 31
69:80 29
67:79 28
64:90 27
49:110 21
66:118 18
49:94 12
49:115 10

KAM PŘÍŠTĚ
NA HOKEJ...
Pøedkolo play off:
2. utkání, pondělí 9. února 2015:
Litoměřice – Benátky nad Jizerou, Kadaň
– Ústí nad Labem.
3. utkání, čtvrtek 12. února 2015:
Benátky nad Jizerou – Litoměřice, Ústí
nad Labem – Kadaň.
Případné 4. utkání, pátek 13. února 2015:
Benátky nad Jizerou – Litoměřice, Ústí nad
Labem – Kadaň.
Případné 5. utkání, neděle 15. února 2015:
Litoměřice – Benátky nad Jizerou, Kadaň –
Ústí nad Labem.

Play out:
1. kolo, středa 11. února 2015: Most –
Jestřábi Prostějov, Šumperk – Havlíčkův
Brod.
2. kolo, sobota 14. února 2015: Havlíčkův
Brod – Jestřábi Prostějov, Šumperk – Most.

Veèerník za 15 Kè
více na stranì 22
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

kooperativa nbl - 31. kolo

Nadstavba extraligy - 2. KOLO

VK AGEL
Prostějov

3
0

PVK Olymp
Praha

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

* výsledky * statistiky * tabulky

skóre min.
25:19
27
25:19
26
25:15
22

Rozhodčí: Kostka, Dušek. Čas: 75 minut. Diváci: 450.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
PRAHY:

Kurková, Hodanová, Trnková, Nová, Mlejnková, Šimáňová,
libero Dostálová. Střídaly: Jančaříková, Kopecká, Škrampalová.
Připravena byla: Mudrová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

Ariete

62
48

Prostějov
BK

Opava

Střelba 2b.: 46/16: 40/18
Trojky:
6:2
Trestné hody: 18/12:8/6
Doskoky:
50:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
11:12,
18:15
18:8
15:13
62:48

SESTAVA A BODY
PROSTĚJOVA:

Nečas Radek 16, Talley Dylan 16, Tomanec Jan 11, Šteffel
David 7, Mrviš Tomáš 7, Slezák Pavel 4, Marko Roman 1,
Sehnal marek 0, Novák Martin 0, Peterka Ondřej 0, Kouřil
Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA A BODY
OPAVY:

Gniadek 11, Klečka 10, Kramný 7, Šířina 7, Cvek 5, Bujnoch 4, Vlček 2, Lyčka 2, Sokolovský 0, Dokoupil 0, Blažek
0, Kvapil 0.
Trenér: Petr Czudek

kooperativa nbl - 32. kolo

TJ Sokol
Frýdek-Místek
VK AGEL
Prostějov

0
3

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

Ariete
skóre min.
22:25
26
21:25
26
24:26
29

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

BK

Opava

Střelba 2b.: 44/22:38/16 Asistence:
Trojky:
10:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 17/13:18/13 Získané míče:
Doskoky:
39:32 Ztracené míče:

Rozhodčí: Kostka a Slezák. Čas: 81 minut. Diváků: 300.
SESTAVA
FRÝDKU-MÍSTKU:

87
60

Prostějov

Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Štrbová,
Závodná, libero Kedzia. Střídala: Melicharová.
Připraveny byly: Vašinová I., Vašinová K., Turbaková,
Radivojevičová
Trenér: Pavel Kožuch.
Weiss, Markevich, Karg, Soares, Gambová, Borovinšek,
libero Kovářová. Připraveny byly: Kossányiová, Meidlová, Lakomá, Simon, Adamčíková, Zatloukalová.
Trenér: Miroslav Čada.

SESTAVA A BODY
PROSTĚJOVA:

SESTAVA A BODY
KOLÍNA:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
26:19,
18:19
26:7
17:15
44:38

Rozhodčí:
Dolinek,
Vondráček, Holubek
Diváci: 450

19:6
18:19
11:7
12:21

Slezák Pavel 16, Mrviš Tomáš 13, Talley Dylan 13, Tomanec
Jan 12, Marko Roman 10, Nečas Radek 8, Švrdlík Kamil 6, Šteffel
David 6, Peterka Ondřej 3, Kouřil Radovan 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva
Bryant 16, Horák 10, Djukanovič 7, Faifr 6, Sýkora 5,
Ličartovský 5, Machač 4, Harčar 3, Field 2, Vocetka 2, .
Trenér: Predrag Benáček

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE NADSTAVBY
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO



Tým

1.
2.
3.
4.
5.

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

Z

V3

V2

P1

P0

Sety

Míče

Body

18 18 0 0 0
54:3
1435:1026
54
18 12 1 0 5 41:22
1436:1244
38
19 10 0 2 7 37:28
1495:1381
32
18 9 2 0 7 35:28
1393:1329
31
19 8 0 1 10 31:36
1454:1474
25
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
6. SK UP Olomouc
18 10 0 0 8 33:28
1322:1326
30
7. Volejbal Přerov Precheza
18 6 0 1 11 24:39
1351:1459
19
8. TJ Sokol Šternberk
18 3 2 1 12 19:43
1215:1449
14
9. VK SG Brno
18 0 1 1 16 6:53
1031:1444
3
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.

KAM NA UNIQA EXTRALIGU:
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO:
22. kolo, sobota 14. února, 17.00 hodin:
Prostějov – KP Brno, Olymp– Frýdek-Místek, Ostrava volno..

SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO:

21. kolo, čtvrtek 12. února, 17.00 hodin:
Šternberk – Olomouc, Přerov – SG Brno (18.00).

Pospíšil (3) – Taweel (Syr.) 6:2, 6:1,
2. kolo: Pospíšil – Pecotič (Chor.) 6:4,
Káhira-dvouhra:
6:3, čtvrtfinále: Pospíšil – Trusendi
Glasgow, challenger: 1. kolo: Pavlásek – (It. – 7) 6:3, 6:4, semifinále: Pospíšil –
Bemelmans (Bel. – 3) 6:3, 3:6, 5:7.
Chen (Taiwan – 2) 6:4, 6:4, finále: PoSharm El Sheikh, Future: 1. kolo: spíšil – Nowak (Rak. – 5) 6:2, 3:6, 6:7.

FUTURES

CHCETE večerník

NADÁLE ZA
PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 22
VÝSLEDKY BASKETBALU MLÁDEŽE
Extraliga juniorů:
17. kolo: Orli Prostějov – Brno 63:64, Ostrava – Zlín 85:70, Písek – USK Praha 58:77, Sparta Praha –
Litoměřice odloženo, Nymburk – Vyšehrad 79:57, Pardubice – Sokol Pražský 97:43.
18. kolo: Ostrava – Brno 76:91, Orli Prostějov – Zlín 86:50, Sparta Praha – USK Praha odloženo, Písek
– Litoměřice 91:63, Pardubice – Vyšehrad 94:56, Nymburk – Sokol Pražský.
Předehrávka 19. kola: Pardubice – Orli Prostějov 63:44.
Předehrávka 20. kola: Nymburk – Orli Prostějov 58:54.

Dohrávka 21. kola: Opava - Nymburk 60:81 (15:17, 27:44, 47:65). Nejvíce bodů: Klečka
17, Šiřina 14, Gniadek 8 - Stutz 16, P. Houška 13, Raivio 12, Hruban 11, Kříž 10. Fauly: 31:21.
Trestné hody: 19/15 - 33/26. Trojky: 9:5. Doskoky: 28:41.
31. kolo: Kolín - Svitavy 77:76 (17:23, 36:35, 65:58). Nejvíce bodů: Chán 18, Bryant 17, Machač 11 - Abercrombie 25, Votroubek 18, Teplý 15. Fauly: 20:23. Trestné hody: 22/14 - 14/11.
Trojky: 9:9. Doskoky: 42:38 * Ústí nad Labem - Děčín 75:74 (22:19, 36:38, 57:62). Nejvíce
bodů: Burnatowski 19, Vette 18, Laroche 12 - Tucker a Bosák po 12, Jelínek a Houška po 11. Fauly:
17:21. Trestné hody: 24/18 - 15/9. Trojky: 5:7. Doskoky: 28:41 * USK Praha - Pardubice 78:80
(16:13, 37:36, 60:57). Nejvíce bodů: Krušič a Feštr po 18, Nikolič 12, Křivánek 11 - Pandula 21,
Wall 16, Sanders a Kotas po 13, Kohout 10. Fauly: 16:21. Trestné hody: 21/16 - 13/11. Trojky: 8:7.
Doskoky: 30:20 * Brno - Jindřichův Hradec 82:68 (22:19, 41:34, 61:54). Nejvíce bodů: Prášil
24, Bennett 22, Norwa 9 - Autrey a Robinson po 21, Melski 12. Fauly: 25:27. Trestné hody: 31/19
- 24/18. Trojky: 7:6. Doskoky: 46:29.
32. kolo: NH Ostrava - Jindřichův Hradec 94:84 (13:24, 49:35, 56:57). Nejvíce bodů: Číž 23,
Jurečka 14, Beaumont 14 - White 25, Autrey 15, Novák 10. Fauly: 17:28. Trestné hody: 37/26:11/8.
Trojky: 6:8. Doskoky: 48:31 * Pardubice - Brno 85:58 (28:9, 49:26, 68:40). Nejvíce bodů:
Wall 16, Kohout 12, Pandula 11 - Bennets 13, Krakovič 9, Prášil 9. Fauly: 23:16. Trestné hody:
11/10:21/14. Trojky: 11:4. Doskoky: 40:35 * Svitavy - Ústí nad Labem 80:72 (20:20, 45:37,
60:56). Nejvíce bodů: Šotnar 30, Teplý 12, Votroubek 12 - Vette 16, Laroche 15, Alič 13. Fauly:
18:21. Trestné hody: 19/13:14/11. Trojky: 7:5. Doskoky: 29:32 * USK Praha - Děčín 64:74
(23:18, 33:40, 45:62). Nejvíce bodů: Mareš 16, Krusič a Křivánek po 13 - Vyoral 15, J. Houška
14, Bažant 12, Bosák 11. Fauly: 22:25. Trestné hody: 24/17 - 17/15. Trojky: 3:7. Doskoky: 25:23.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 32. 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
SLUNETA Ústí nad Labem
NH Ostrava
BK Lions Jindřichův Hradec
QANTO Tuři Svitavy
BC GEOSAN Kolín
USK Praha
MMCITÉ Brno

1. BK Synthesia Pardubice
2. JBC MMCITÉ Brno
3. BA Nymburk
4. USK Praha
5. Sokol pražský
6. BCM Ostrava
7. Orli Prostějov
8. GBA Sparta Praha
9. Sokol Písek Sršni
10. Sokol Vyšehrad
11. SKB Zlín
12. Slavoj BK Litoměřice

19
18
19
17
18
18
20
16
18
18
18
17

16
15
12
12
11
10
8
11
6
3
3
1

3
3
7
5
7
8
12
5
12
15
15
16

1482:1111
1393:1167
1365:1276
1208:1048
1338:1173
1295:1264
1189:1172
1142:953
1253:1349
1056:1376
1133:1481
963:1447

35
33
31
29
29
28
28
27
24
21
21
18

Extraliga kadetů:

DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL

DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY

SHARM EL SHEIKH, PROSTĚJOV – Až ve finále turnaje kategorie future
v oblíbeném egyptském letovisku prohrál Jaroslav Pospíšil. Nasazená trojka až do
posledního zápasu neztratila ani set a ve finále s Rakušanem Nowakem vyhrála
i první sadu. V dalším průběhu se ale prosadil Pospíšilův soupeř, který vyhrál i těsný tie-break.
Hned v prvním kole na challengeru v Glasgowě vypadl Adam Pavlásek. Český tenista doplatil na těžký los a nestačil na Belgičana Rubena Bemelmanse. Se třetím
nasazeným prohrál ve třech setech.
(lv)

Tabulka:

„Opět se ukázalo, jak máme labilní tým.
„Zápas jsme zvládli díky koncovkám.
Zápas jsme prostě během chvilky odevzdali.“
Výsledek je největší pozitivum...“
trenér Kolína Predrag Benáček
trenér Miroslav Čada
strana 46
strana 45
2. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Ostrava - Frýdek-Místek 0:3 (-19, -24, -14). Nejvíce
bodů: Kojdová 12, Nachmilnerová 9, Polášková 7 - Michalíková 13, Kubová, Štrbová a Jordanská
po 10 * VK KP Brno volný los.
2. kolo - SKUPINA o 6. až 9. místo: Šternberk - SG Brno 3:0 (19, 21, 25). Nejvíce bodů:
Kubíková 11, Oborná 10, Ticháčková 7 - Šnellyová 17, Podhrázská 7, Beránková 7 * Olomouc
- Přerov 3:1 (13, 21, -21, 10). Nejvíce bodů: Tomašeková 16, Kojdová 14, Schandlová 13 Gálíková 15, Kohoutová 6, Mukářovská 6.
3. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: KP Brno - Ostrava 3:0 (21,16,31). Nejvíce bodů.
Toufarová 13, Onderková 12, Marešová 11 - Kojdová 12, Nachmilnerová 10, Kukučová 7 *
Olymp Praha volný los.

Pospíšil si v Egyptě zahrál finále

Rozhodčí:
Hruša,
Matějek, Jeřáb
Diváci: 300.

12:6
12:23
10:8
15:20

„Ztráta Simon je citelná, ale celý mančaft se
„Byli jsme trapní! Nepředvedli jsme vůbec nic.“
semknul a Soli ji nahradila skvěle.“
trenér Opavy Petr Czudek
trenér Miroslav Čada
strana 46
strana 45
Nadstavba extraligy - 3. KOLO

27

Z

V1

V2

P1

P0

14
30
30
31
31
31
29
30
31
30
30
31

13
24
22
21
17
14
13
13
13
10
9
5

1
6
8
10
14
17
16
17
18
20
21
26

1241:978
2447:2191
2601:2343
2649:2503
2446:2335
2468:2557
2196:2192
2491:2580
2356:2508
2216:2360
2111:2263
2203:2615

92.9
80.0
73.3
67.7
54.8
45.2
44.8
43.3
41.9
33.3
30.0
16.1

z
c
.
v
p
k
i
n
r
e
c
e
v
.
w
ww
NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU
ZASEDNI K NAŠEMU WEBU

15. kolo: BC Nový Jičín – Orli Prostějov 40:99, BCM Slezská Ostrava – JBC Brno 88:77, GBA Sparta
Praha – BA Nymburk odloženo na 18.2., BK Loko Plzeň – Synthesia Pardubice 72:87, Slavoj Litoměřice
– Sokol Pražský odloženo na 11. února, USK Praha – Sokol Písek 86:49.
16. kolo: BCM Slezská Ostrava – Orli Prostějov 76:87, BC Nový Jičín – JBC Brno 47:104, BK Loko Plzeň – BA Nymburk 30:105, GBA Sparta Praha – Synthesia Pardubice 85:50, USK Praha – Sokol Pražský
odloženo, Slavoj Litoměřice – Sokol Písek 78:49.

Tabulka:
1. BCM Slezská Ostrava
2. BA Nymburk
3. Orli Prostějov
4. GBA Sparta Praha
5. JBC Brno
6. Sokol Písek Sršni
7. TJ Sokol Pražský
8. Slavoj BK Litoměřice
9. BK Synthesia Pardubice
10. USK Praha
11. BK Lokomotiva Plzeň
12. BC Nový Jičín

16
14
16
15
16
16
14
15
15
13
16
16

12
13
11
10
8
6
7
6
6
7
4
1

4
1
5
5
8
10
7
9
9
6
12
15

1266:1027
1052:725
1225:1040
1036:928
1253:1174
1043:1251
952:958
1022:1055
977:1032
848:805
1007:1208
885:1363 17

28
27
27
25
24
22
21
21
21
20
20

Extraliga kadetek:
17. kolo: Hradec Králové – Pardubice 73:67, Trutnov – Prosek 63:45, USK Praha – SŠMH Brno 56:47,
Sparta Praha – Valosun Brno 56:51, TJ OP Prostějov – Strakonice 68:37, Ostrava – Slovanka 70:62.
18. kolo: Trutnov – Pardubice odloženo na 4. března, Hradec Králové – Prosek 57:56, Sparta Praha –
SŠMH Brno 73:77, USK Praha – Valosun Brno 62:35, Ostrava – Strakonice 78:54, TJ OP Prostějov –
Basket Slovanka 34:43.

Tabulka:
1. BK SŠMH Brno
2. USK Praha
3. Basket Slovanka
4. TJ OP Prostějov
5. BA Sparta
6. SBŠ Ostrava
7. KARA Trutnov
8. VALOSUN KP Brno
9. BK Prosek
10. BK Studánka Pardubice
11. Sokol Hradec Králové
12. BK Strakonice

18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18
18

17
13
12
12
11
11
10
7
6
4
3
1

1
5
6
6
7
7
7
11
12
13
15
17

1377:952
1177:1042
1161:1027
1084:976
1218:1129
1213:1128
1041:968
1042:1035
1054:1251
965:1077
1136:1424
831:1290

35
31
30
30
29
29
27
25
24
21
21
19

Extraliga mladších žáků U14:
3. kolo: Torola Snakes Ostrava – BK Žďár nad Sázavou 62:54, Gymnázium Hladkov – SAM BŠM Brno
61:71, Orli Prostějov – Synthesia Pardubice 65:67, BK Opava – BA Nymburk 45:55.
4. kolo: Torola Snakes Ostrava – SAM BŠM Brno 59:58, Gymnázium Hladkov – Žďár nad Sázavou
66:78, Orli Prostějov – BA Nymburk 60:67, BK Opava – Synthesia Pardubice 42:47.

Tabulka:
1. BK Synthesia Pardubice
2. BK TOROLA Snakes Ostrava
3. SAM BŠM Brno
4. BA Nymburk
5. BK Žďár nad Sázavou
6. BK Opava
7. Orli Prostějov
8. Gymnázium Hladnov

10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
6
6
3
3
1

2
3
4
4
4
7
7
9

709:648
699:510
672:605
669:644
699:675
482:559
561:672
572:750

18
17
16
16
16
13
13
11
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kultura v Prostějově a okolí...

AGELKA PODLE

Martin
ZAORAL

Pavel Drmola v roli George Pigdena tak dlouho a složitě hledal tu pravou lásku, až ji nečekaně našel v ošetřovatelce své
staré matky.
Foto: Martin Zaoral

Prostějovský soubor ordinoval terapii smíchem
ŽÁROVICE Kdy jste viděli naposledy pořádnou crazy komedii? Takovou, kdy ve zběsilém rytmu jeden vtipný gag střídá druhý, děj je plný překvapivých zvratů a divák nemá čas si ani chvíli
od smíchu odpočinout. Bylo to při sledování filmů Eva tropí hlouposti, Což takhle dát si špenát
či Čtyři vraždy stačí, drahoušku? Zážitek připomínající ten, který bylo možné zakusit při prvním
sledování těchto filmů, si uplynulou sobotu večer odnášeli všichni, kteří do Žárovic vyrazili na
hru „Nerušit, prosím“ v podání prostějovského souboru MOJE DIVADLO.

Program sobotního divadelního
představení v Žárovicích sliboval
„neuvěřitelně bláznivou komedii plnou zmatků nad nalezenou
mrtvolou v luxusním hotelovém
pokoji.“ A skutečně přesně tuhle
anotaci inscenace naplnila měrou
vrchovatou.
Vskutku nevídané bylo především
tempo, v němž jedna scéna střídala druhou. Přestože představení i s
přestávkou mělo tři hodiny, nikdo
se během něj nestihl ani chvíli nudit.
Pokud však někdo na chvíli uvěřil, že
nic zamotanějšího už nelze vymyslet, byl okamžitě vyveden z omylu.
Nešlo přitom pouze o zápletky, které vymyslel britský dramatik Ray
Cooney. Sám autor by byl zřejmě
nadšen suverénními výkony herců,
jejichž nasazení dávalo ději neobyčejný šmrnc. Vévodili jim zejména
Jakub Dohnal v roli ministra a Pavel
Drmola coby jeho tajemník, který

jaaká byyla hra neruššitt prossím
m... 3x foto: Martin Zaoral
Hráèský kádr v sezónì 2014/2015

Publikum přivítala Gábina Jančíková, která
kamarády z prostějovského souboru Moje
divadlo do Žárovic pozvala.

Celá zápletka vznikla kvůli záletům výřečného ministra, který si liboval ve speciálních
sexuálních praktikách.

Jednu z hlavních rolí v inscenaci sehrála i
padající okenice, které řadu postav připravilo
o paměť a málem i o život.

Oèima kouèe VK AGEL Miroslava Èady:
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Petra
HĚŽOVÁ
PROSTĚJOV To pravé pro milovníky vysokohorské turistiky,
kteří se na velkou túru necítí, a
přesto by si rádi prohlédli něco z
horských krás, je výstava s názvem
Krásy hor fotografa Rudolfa Štěpančíka, která je aktuálně instalovaná v Galerii Špalíček.
Ve čtvrtek 6. února bylo ve výstavních sálech prostějovského Špalíčku plno. Probíhaly zde rovnou dvě
vernisáže a jedna z nich zahájila
výstavu přerovského fotografa Rudolfa Štěpančíka. Ten svým hostům
představil pohled na krásy nejen českých, ale i zahraničních hor a květin.
Vystavené snímky zahrnují výběr za
období posledních deseti let, kdy autor přešel na digitální fotografii. „Je
to takový dlouhodobější koníček. Za
dobu, kterou se věnuji fotografování,
jsem vystřídal celkem pět fotoapará-

úlety svého šéfa za cenu neobyčejného fyzického a zejména psychického
vypětí kryje.
Herecké výkony však nebyly tím jediným, čím inscenace vynikala. Vše
bylo pod režijní taktovkou Pavla
Drmoly do detailu dotaženo. „Dělám v divadle, a když srovnám třeba
kvalitu kulis s těmi, s nimiž k nám
občas přijedou některá pražská divadla, tak jsem přesvědčen, že tato
scéna je jednoznačně předčí,“ všiml
si například František Tabery.
„Jsem ráda, že se v okolí Plumlova
našlo tolik lidí, kteří mají rádi kulturu i srandu. Moje divadlo má ještě
jednu hru, která vznikla dle scénáře stejného autora. I tu stojí za to
určitě vidět. Takže věřím, že se tu
brzy sejdeme opět,“ uzavřela před
velmi slušně zaplněným ´kulturákem´ Gabriela Jančíková, která kamarády z Mého divadla do Žárovic
pozvala.

ˇ
ˇ ´
´ Parba
Poradna

KRÁSA HOR HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU

´

´

ˇ

é volejbalistky, které budou muset proti
Foto: www.vkprostejov.cz

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

yslím, že i mezi širší veřejností
ejností
e určitá volejbalová euforie,
orie, která se
ěným hledištěm a také bouřlivější
m.
ně pozitivním vyzněním.

Drsňáci z kapely Slobodná Európa do svých nástrojů řezali s velkou vervou.

2x foto: Pavla Vašková

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Černé košile, saka,
oči za tmavými brýlemi a ironický
výraz. Taková je image legendární slovenské rock‘n‘roll-punkové
skupiny Slobodná Európa. Tito
drsňáci přijeli v pátek do prostějovského Apolla se svou aktuální
deskou „Štvorka“, kterou vydali
po jedenácti letech.
Kapela Slobodná Európa funguje
v různých personálních obměnách
již od roku 1989, za tu dobu vydala
čtyři řadová alba a jednu výběrovou
desku. Postupně si vytvořili charakteristický styl kombinující punk s
prvky rock´n´rollu, osobitý „sound“

a ve svých textech glosují a komentují jevy současné společnosti. Jejich
album „Štvorka“, které představili i
v pátek v Apollu, podle kritiků patří
k tomu nejlepšímu, co se na české i
slovenské hudební scéně v loňském
roce objevilo. V hudebním klubu
Apollo 13 vystoupili již podruhé,
poprvé to bylo před šesti lety.
I přesto, že se očekával výborný hudební zážitek, opět se nedalo říct, že
by Apollo praskalo ve švech. „ Tady
se prostě chodí na metal. Metalové

koncerty jsou vždycky plné. Na akce
tohoto typu vždycky přijde pár desítek lidí, ale zase se vždycky skvěle
baví,“ ohodnotil počet návštěvníků
majitel Apolla Míra Hasa.
Přestože nebylo narváno, všichni se
skvěle bavili již od prvních akordů.
Posluchače rozehřála prostějovská
skupina Strike Out, takže když na
podium nastoupili „machři z Bratislavy“, byl parket plný, tančilo se, skákalo, zpívalo, tak jak to na pořádném
punkovém koncertě chodí.

ónové zisky a dá se v ní slušně vydělat.t.
(úsměv) My si ani postupem do playy
e,
off finančně nijak moc nepomůžeme,
vnaopak svou každoroční účast na evropské pohárové scéně musíme hodněě
dotovat. A tentokrát nás Championss
League stála tím víc, že jsme dvakrát ces-tovali opravdu velmi daleko a do Ruska i
šť
Ázerbájdžánu si museli platit víza. Zvlášť
v dnešní nelehké době je tedy naplněníí
klubového rozpočtu nadmíru složité
a naše mezinárodní úspěchy jsou pouze o slávě či prestiži, nikoliv o zisku
peněz. I proto zvažujeme, jak s celým
volejbalovým projektem dál, aby odpovídal současné realitě a byl po všech
stránkách smysluplný. Současné úspěchy samozřejmě mohou při rozhodování sehrát důležitou úlohu, jenže
všechno je hlavně o penězích a ekonomických možnostech. My budeme
naše vystoupení v Evropě hodnotit
a současně jednat o budoucnosti naa
ní
přelomu února a března včetně jednání
čs jednotlivými partnery v čele se společností AGEL coby titulárním sponzo-e,
rem. Uvidíme, na čem se dohodneme,
každopádně společnosti AGEL, městuu
rProstějov, Olomouckému kraji, Železárenám Annahütte i všem dalším partne-

NepĆíjemné zranøní Simon „Agelky“ nezastavilo

VK PV
O PRH
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3,
3:5, 5:5, 8:6, 8:9, 13:9, 13:12, 15:12,
15:14, 18:15, 18:18, 20:18, 25:19.
Druhý set: 4:4, 4:8, 7:8, 10:9, 11:11,
17:11, 17:13, 19:13, 20:14, 20:18,
22:18, 25:19. Třetí set: 3:2, 3:5, 6:5,
7:7, 12:7, 13:9, 15:9, 16:11, 18:11,
20:12, 22:13, 23:15, 25:15.

původní reportáž
pro Večerník
k

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Nejvíc bodující hráčka
celé UNIQA extraligy žen 2014/2015
se prostějovským volejbalistkám zranila brzy po zahájení duelu dvacátého
kola soutěže proti Olympu Praha.
Soudržný tým VK AGEL však i bez
klíčové ranařky Liannes Simon neměl
s druhým mančaftem tabulky žádné
větší problémy, neboť Kubánku na
účku výtečně zastoupila kapitánka Solange Soares a celý kolektiv společnými silami vybojoval zaslouženě hladké
vítězství.
Týdenní zápasová pauza byla na domácích plejerkách zpočátku znát, proti
dobře podávajícím soupeřkám jim chvíli
trvalo nabrání vyššího tempa. Po dvou
obratech z 3:5 na 8:6 a z 8:9 na 13:9 se už
vše zdálo v pohodě, jenže pak přišla pro
„Agelky“ strašně nepříjemná rána v podobě zvrtnutého kotníku klíčové opory
Simon. Navíc hosté dál kousali, několikrát bodově zablokovali a dokázali srovnat skóre (18:18). V koncovce se však do
té doby trochu opařené obhájkyně titulu
maximálně zkoncentrovaly, díky čemuž

otevírá cestu k dalšímu vyrovnanému boji
s velkým favoritem, jenže naprostou podmínkou je zase odvést svůj nejlepší možný
výkon, dosáhnout stropu našich herních
dovedností. Jedině tak lze Eczacibasi konkurovat,“ rozebral zkušený lodivod.
Aby se „Agelkám“ znovu povedlo něco
velkého, budou v každém případě potřebovat opětovnou maximální podporu ze
strany svých příznivců. Tak jako při předchozích nezapomenutelných bitvách,
například v průběhu rozhodujícího mače
s Kazaní a hlavně v jeho závěru panovala ve
sportovní hale za Olympijskou ulicí opravdu báječná divácká kulisa. „Fanouškům za
skvělou podporu moc děkujeme a věříme,
že přijdou také na Istanbul. Uděláme
všechno, abychom i proti hvězdám Eczacibasi zase předvedli to nejlepší ze sebe a
naši fandové tak znovu měli krásný zážitek,“ slíbil Čada.
Přichází tedy další magický večer
s enormně atraktivní sportovní náplní.
Přejme si, ať jej naše volejbalistky zapíší
zlatým písmem coby novou kapitolu
nejúspěšnější části oddílové historie!

Vernisáž foto- výstavy Rudolfa Štěpančíka si nenechal ujít žádný milovník přírody a fotografování.
Foto: Petra Hežová

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 22

již popáté, přičemž všechny čtyři předchozí duely ovládly právě hráčky Prostějova 3:0. Větší problémy měly jen v prvním vzájemném souboji na palubovce
protivnic, jinak jednoznačně dominovaly
včetně obou semifinálových utkání Českého poháru hraných ve dvou dnech.
„V týmu Králova Pole se snoubí šikovné a dravé mládí se zkušenostmi
ostřílených opor, jakými jsou Soňa
Nováková, Markéta Chlumská či Sandra Onderková. Brno přitom dokáže předvádět velmi kvalitní volejbal,
proto nesmíme ani na chvíli polevit
a naopak jej neustále dostávat pod tlak.
Jedině tak dosáhneme hladkého vítězství,
což je i pro tenhle zápas náš cíl,“ poznamenal k dalšímu soupeři Miroslav Čada,
hlavní trenér VK Agel Prostějov. (son)

NA TISKOVCE...
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:

„Diametrální rozdíl mezi oběma družstvy byl především v útoku, kde se hosté nedokázali pořádně prosadit, zatímco my jsme zakončovali mnohem úspěšněji. Velkým negativem je samozřejmě
výron v kotníku Liannes Simon, kterou však výborným výkonem plnohodnotně zastoupila Soli
Soares. Prodala svou nesmírně poctivou práci v tréninku, díky níž po naskočení do sestavy mohla
zahrát takhle skvěle. A celý mančaft se bez Simon správně semknul, naši dobrou hru v dané situaci
musím ocenit.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„S ohledem na okolnosti jsme tento zápas zvládly výborně. Stmelily jsme se jak zraněním Simon,
tak některými výroky rozhodčích a tyhle nepříjemnosti vzaly za správný konec. Společně jsme dokázaly, že za každé situace táhneme za jeden provaz a samozřejmě mám radost, že se mi k přesvědčivému vítězství podařilo osobně přispět.“

Stanislav MITÁÈ - trenér PVK Olymp Praha:
„Odehráli jsme dost nepodařené utkání. Soupeř je pochopitelně velice silný a rozjetý ze skvěle
zvládnutých těžkých bitev na evropské scéně, proto byla z naší strany na místě pokora. Takhle slabý
výkon jsme však rozhodně předvést neměli. Obrovské problémy nám dělal těžký servis Prostějova,
který často nedokázala přihrát ani naše opora v této činnosti Verča Dostálová. Z toho pramenil podobně špatný útok okolo dvacetiprocentní úspěšnosti a celkově jsme tak byli jasně horším týmem.“

Eva HODANOVÁ - kapitánka PVK Olymp Praha:
„Nepovedlo se nám předvést výkon, jaký jsme chtěly. Těžko šlo pomýšlet na vítězství v Prostějově
při jeho současné formě, ale rozhodně jsme hodlaly ukázat lepší volejbal, než jak to z naší strany
vypadalo. Vinou mnoha vlastních hloupých chyb jsme si domácí vždy nechaly odskočit a ztráta se
nám potom těžko dotahovala.“

úvodní sadu suverénně získaly. Nahoru
šla totiž jak útočná, tak obranná činnost a
místo zraněné tahounky se skvěle chytila
střídající Soares - 25:19 a 1:0.
Nicméně Olymp i bez absentující
Mudrové cítil vzhledem k danému stavu
věcí svou šanci, za kterou zkraje druhé
části hladově vyrazil. Čtyřmi urvanými
výměnami za sebou utekl z 4:4 na 4:8
a s chybujícími „Agelkami“ to v téhle pasáži nevypadalo vůbec dobře. Leč současný tým VK není zvyklý nic brzy balit bez
ohledu na komplikující okolnosti. Chvilkovou krizi okamžitě zažehnal, ofenzivní
úderností dua Markevich - Kossányiová
ztrátu bleskově smazal a uprostřed setu
sám šel do prudkého trháku (z 11:11
na 17:11). Čadovy svěřenky si přitom
pomohly výborným servisem i kvalitní
defenzivou při tradičně obřím přínosu

nahrávačky Weiss. Ani pražský výběr se
ale předem nevzdal, naopak čtyřbodovou
šňůrou na 20:18 vykřesal jiskru naděje.
Uhasla vzápětí, neboť bojovné mistryně
ČR dalším perfektním finišem nepřipustily žádné drama - 25:19 a 2:0.
Krátce po startu třetího dějství fanoušky
rozvášnil několikátý sporný výrok sudích. Prostějovské družstvo své rozčilení
ventilovalo nejlépe, jak mohlo: obratem
z 3:5 na 6:5. Bylo cítit, že se oslabený
domácí kolektiv semknul a v rozhodujících momentech nebezpečného rivala
přehrával. Mitáčův celek střídal kvalitní
míče s nevynucenými hrubkami, což jej
z možnosti výrazněji potrápit lídra tabulky sráželo dolů do porážkové reality. A ta
nastala záhy, účastnice Champions League dospěly k jasnému triumfu s působivou grácií - 25:15 a 3:0.

VE FRÝDKU-MÍSTKU TħŽKÝ BOJ,

OPRAVDU VELKÉHO!“

FOTOGALERIE

mohla být akce realizována. Hory a
jejich květy fotí Rudolf Štěpančík už
téměř padesát let a za tu dobu pořídil
skoro sedm tisíc diapozitivů z celého
světa.
Na foto-výstavě, která ve Špalíčku
potrvá až do 5. dubna, můžete vidět
snímky nejen z Evropy, ale i z Nového Zélandu, Kilimandžára a Kanárských ostrovů.

PROSTĚJOV Pokračující nadstavbová část UNIQA extraligy žen ČR
2014/2015 má o nejbližším víkendu na
programu čtvrté kolo, celkově dvaadvacáté dějství soutěže. Volejbalistky VK
AGEL Prostějov v něm hostí KP Brno,
a to v sobotu 14. února od 17.00 hodin
tradičně v hale Sportcentra DDM.
Suverénně vedoucí „Agelky“ sice mají
před soupeřkami z jihomoravské metropole více než dvacetibodový náskok v
tabulce, ale Královo Pole rozhodně dokáže být nebezpečné. Přesvědčilo o tom
například hned zkraje nadstavby těsným
vítězstvím 3:2 ve Frýdku-Místku, čímž se
směle zapojilo do boje o třetí místo znamenající výhodnější nasazení pro play off.
Výběry koučů Miroslava Čady a Andre
Gonzaleze se v aktuální sezóně střetnou

SlobodnaEuropapredvedla
ˇ´ ´
´ ´ˇ
poradny punkovy narez eště nemusí skončit...
Do Apolla dorazili „machři zo Slovenska“

tů. Původně jsem samozřejmě fotil
na klasiku, ale doba mě dohnala a i
já přešel na digitál. O ten první jsem
nechtěně přišel, ale naštěstí Ježíšek
na mě myslel a donesl mi fotoaparát nový, ještě lepší a s ním fotím do
dneška,“ usmíval se fotograf Rudolf
Štěpančík, který nezapomněl poděkovat za spolupráci vedení prostějovského muzea, za jehož přispění
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TANBUL!!!
V extraligovém šlágru Olymp bez problémů přehrály
výsledkové senzaci doma proti Královu Poli
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V sobotu odpoledne
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rům za dosavadní podporu moc děkujeme.
A věříme, že prostějovský volejbal nadále zůstane
na co nejvyšší možné
úrovni.“

ALE OPħT BEZ ZTRÁTY
S F-M
VVK PV
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jak se utkání vyvíjelo...
Bo
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:3,
2:5, 5:7, 5:9, 6:11, 8:11, 8:13, 10:14,
2:5
10
10:17, 13:17, 14:19, 19:19, 19:22,
20:24, 22:25. Druhý set: 1:1, 5:1, 5:5,
20
8:5, 8:7, 9:10, 14:10, 14:13, 17:15,
8:5
17
17:17, 19:18, 19:20, 20:23, 21:25.
Tř
Třetí set: 1:1, 3:1, 3:4, 5:4, 7:6, 7:9,
9:9
9:9, 9:12, 10:14, 12:14, 13:16, 17:16,
17
17:20, 18:22, 19:23, 21:23, 21:24,
24:24, 24:26.
24
FRÝ
FRÝDEK-MÍSTEK,
PROSTĚJOV
Byl
Byla to dřina, ostatně v hale Frýdku-M
-Místku jako téměř pokaždé. Naše
vo
volejbalistky však v aktuální sezóně
vy
vynikají schopností vyhrát i duely
s náročným vývojem jasně tři nula.
P
Povedlo se jim to rovněž tentokrát
vve 21. kole UNIQA extraligy žen
ČR 2014/15, kdy při nadmíru vyrovnaném průběhu opět neztratily
ani sadu a protivnicím ze severu
Moravy tak uštědřily navzdory jejich srdnatému odporu hladkou
porážku. Díky tvrdě vybojovanému triumfu zvýšily Agelky svůj náskok v čele tabulky na propastných
šestnáct bodů.
„Agelky“ se musely obejít bez
zraněné univerzálky Simon, tím
vvíc bylo nutné na horké půdě TJ
ddobře začít. Což se povedlo a vydařen
řený úvod našim holkám samozřejmě
pom
pomohl. Kvalitně podávaly, přihrávaly,
úto
útočily i bránily, jejich náskok tak postup
stupně rostl (0:2, 4:7, 6:11). Nějaký
obř
obří trhák však domácí plejerky nepřipus
pustily, protože nehrály nijak špatně.

NA TISKOVCE...
Pavel KOŽUCH - trenér TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Bylo to vyrovnané utkání, v jehož klíčových pasážích soupeř prokázal své zkušenosti, a proto
vyhrál. Navzdory porážce jsme ale neodvedli vůbec špatný výkon.“

Katarina DUDOVÁ - kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Dnešní zápas se rozhodoval v koncovkách všech tří setů, které bohužel protihráčky zvládly lépe než my.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Po dobré přihrávce jsme málo efektivně útočili a domácí tým hrál velice dobře v obraně. Proto bylo utkání hodně vyrovnané, ve třech setech jsme jej zvládli díky uhraným koncovkám.
Výsledek je bezesporu hlavní pozitivum.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Frýdek-Místek předvedl výbornou obranu, která nám dělala problémy. My jsme se víc prosadily vždy až v závěrech jednotlivých sad.“

Ovšem konkurovat naprosto vyrovnaně prostějovské síle v zahajovací sadě
dlouho nedokázaly. Až teprve s blížící
se koncovkou favoritky nečekaně znejistěly a pětibodovou šňůrou plnou
vlastních chyb dovolily soupeřkám
vyrovnat ze 14:19 na 19:19. Naštěstí
hned vzápětí krizi zažehnaly a opětovným zlepšením set získaly - 22:25 a 0:1.
Jenže Sokolky se pozvolným zvedáním svého výkonu chytily a do druhé
části vtrhly s velkou razancí. Především skvěle vybíraly v poli málo důrazné zakončení VK, což vedlo k rychlému úniku na 5:1. AGEL sice okamžitě
srovnal (5:5), přesto viditelně nebyl
v pohodě a kupením nepřesností
umožnil třetímu celku soutěže nové
odskočení ve skóre - 8:5. Situace se
pak znovu opakovala, když hostitelky
náskok nejprve ztratily (9:10), aby následně dalším náporem založeném na
účinném servisu i výtečné defenzivě
prchnuly do ještě výraznější výhody
14:10. Úřadujícím mistryním haproval příjem a ofenzivní spolupráce

nahrávačky s blokařkami, tím pádem
se těžko dostávaly nahoru. Maximální bojovností přesto zůstávaly ve hře
(14:13, 17:17) a jakmile v závěru přidaly ve všech činnostech na volejbalové intenzitě, finiš s vydatným přispěním kapitánky Soares zase opanovaly
- 21:25 a 0:2.
Trable naší party tím však neskončily, neboť také vstup do třetího dějství
lépe vyšel opakovaně atakujícím Severomoravankám (3:1). Ty znova držely mírné vedení a „vékáčko“ neustále
nutily ke stoprocentnímu nasazení
vyztuženému notnou dávkou dřiny.
Hlavně ta stála za klíčovým obratem
ze 7:6 na 10:14, po kterém už si „Agelky“ zbytek střetnutí pohlídaly vzdor
jedné chvilkové komplikaci (z 13:16
na 17:16) a hektické koncovce, kdy
domácí mančaft odvrátil tři mečboly
za sebou (z 21:24 na 24:24)! Vítězství
stálo obhájkyně titulu celkově dost
sil, nicméně i tak bylo třísetové a to je
před úterní bitvou s Eczacibasi ústřední dobrá zpráva - 24:26 a 0:3. (son)
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Prostějov už zítra hostí turecký Eczacibasi Istanbul a v play off Ligy mistryň touží po další

FANDOVÉ, POMOZTE HOLKÁM!

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

V zastupitelstvu Plumlova usedli manželé
Luboš a Milena Jeřábkovi jsou příkladem,
že se
se
llidé mohou domluvit za všech okolností

SOLANGE SOARES
Až do 5. února večer odehrála kapitánka prostějovostějovských volejbalistek jen minimum zápasů v probíhající sezóně, spíš pouze na malé chvilky střídařídarozhovor
la nebo ani to ne. Jakmile se však hned zkraje
aje
střetnutí proti Olympu Praha zranila první
ní
s kapitánkou najdete
univerzálka Simon, musela fanoušky oblí-ína www.vecernikpv.cz
bená Soli na plac. A naplno ukázala, proč ji
nejvěrnější příznivci VK AGEL mají tolik rádi. Ve čtvrtečním duelu s Olympem
doslova excelovala 13 dosaženými body s vynikající úspěšností 61 procent v útoku a celkovou užitečností +10, podobně skvělá čísla pak zopakovala též o dva dny
později ve Frýdku-Místku (12 bodů, úspěšnost zakončení 50 procent, užitečnost
+6). „Soli pořád trénuje na absolutní maximum a tohle je výsledek. Klobouk dolů
před ní za takový charakter,“ vyzdvihl Soares kouč „vékáčka“ Miroslav Čada.

původní zpravodajství
z Prostějova

Prostějov (son) - Papírově je Eczacibasi
Istanbul v současnosti až třetím nejlepším
klubem ženského volejbalu ve své zemi.
Boje aktuálního ročníku elitní soutěže
v Turecku však dlouho ukazovaly
něco jiného, neboť VitrA v konkurenci
extrémně kvalitních rivalů Fenerbahce
a Vakifbanku stále držela druhé místo
s minimálním odstupem na vedoucí
příčku a s jedinou porážkou na kontě! Což
jasně dokládá obrovskou sílu nadcházejícího soupeře VK AGEL bez ohledu na
to, že o uplynulém víkendu Eczacibasi
podlehlo Fenerbahce 0:3 (-25, -20, -15)
a přece jen kleslo na bronzový post.
Pořadí turecké ligy 2014/2015 po
16. kole: 1. Vakifbank Istanbul 44 bodů,
2. Fenerbahce Istanbul 41, 3. Eczacibasi
Istanbul 40, 4. Galatasaray Istanbul 28,
5. Belediyesi 26, 6. Ocagi 23, 7. Sanyer 20,
8. Bursa 18, 9. Canakkale 16, 10. Besiktas
Istanbul 9, 11. Ankara 8, 12. Bakirköy 0.
AGEL a VitrA
se støetli pøed rokem

Prostějov (son) - Protivníci v 1. kole play off Champions League
2014/2015 se už potkali během minulé sezóny evropské Ligy mistryň.
Na úvod skupiny „D“ tenkrát domácí
Eczacibasi hladce přehrálo VK 3:0
(15, 14, 21), zatímco v posledním
kole základní části to byl v Prostějově
mnohem vyrovnanější boj. Přesto
„Agelky“ ve své hale istanbulskému
týmu podlehly 1:3 (17, -26, -19, -23).
Zajímavostí tehdejšího utkání na Hané
bylo, že kdyby prostějovské volejbalistky slibně rozjetý mač dotáhly k vítězství
3:0 nebo 3:1, postoupily by již loni do
vyřazovací fáze nejvyššího evropského
poháru! Vyšlo to teprve letos.
V extralize už nikdo neposiluje

Prostějov (son) - Ještě během prosince a první poloviny ledna došlo ve
volejbalové UNIQA extralize žen
ČR k řadě hráčských přesunů, když
vydatně posílit své kádry dokázaly
hlavně SK UP Olomouc a také
Královo Pole Brno, často na úkor
jiných účastníků soutěže. Od půlky
prvního měsíce nového kalendářního
roku však již k žádným personálním
přesunům na soupiskách vůbec nedochází a družstva tak zůstávají v
daném složení. Zajímavé rovněž je, že
v průběhu tohoto soutěžního ročníku
zatím došlo k jedinému střídání stráží
na trenérských lavičkách, když hned
zkraje sezóny nahradil Pavel Kožuch
ve Frýdku-Místku Alexandru Dedkovou. Od té doby nic.
Odìváøky si dál komplikují situaci

Prostějov (son) - Volejbalistky
TJ OP Prostějov stále hazardují
s pokračováním své příslušnosti k 2. lize
žen. V 13. dvoukole skupiny C aktuálního ročníku této soutěže nedokázaly
doma dvakrát porazit ani beznadějně
poslední Olomouc B, když nejprve
prohrály 0:3 (-22, -12, -20) a až poté
zvítězily 3:1 (24, 16, -24, 23). Vinou tří
ztracených bodů tak oděvářky zůstaly
na sestupové deváté pozici.
Pořadí 2. ligy žen, skupiny „C“
2014/2015 po 26. kole: 1. Nový Jičín
74 bodů, 2. Opava 54, 3. Šlapanice 48, 4.
Přerov B 40, 5. Kylešovice 39, 6. Vsetín
35, 7. Juliánov 31, 8. Bílovec 27, 9. OP
Prostějov 26, 10. Olomouc B 16.

PROSTĚJOV, PLUMLOV Při setkání s nimi na vás okamžitě dýchne neobyčejně pozitivní energie. Manželé Luboš
a Milena Jeřábkovi se společně objevili na kandidátce do letošních
komunálních voleb. Ač to nečekali, oba uspěli a dostali se do městského zastupitelstva. Věří, že stejně dobře jako oni dva „doma“ se
v budoucna domluví i široká plumlovská koalice. A že to bude
ku prospěchu města.

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Volejbalistky VK
P
AG
AGEL Prostějov hýbou v aktuálním
ročníku Champions League klubovými dějinami, když během základní
skupiny dokázaly porazit už tři mocné
spolufavority celé soutěže. A nyní baží
po novém nesmírně cenném skalpu.
Na řadu totiž přichází první kolo play
off a v něm domácí střetnutí proti Ecza-

cibasi VitrA Istanbul, které vypukne už
v úterý 10. února od 18.00 hodin. Uvidí
fanoušky zaplněná hala Sportcentra
DDM další úžasné překvapení?
Pro „Agelky“ to každopádně bude obrovsky náročné. Sice již za poslední dva měsíce zdolaly Rabitu Baku, Chemik Police
i Dynamo Kazaň, jenže turecký protivník
je minimálně na úrovni těchto překona-

RYCHLÝ Představení soupeře VK AGEL v 1.kole
VEÿERNÍK play off Champions League 2014/2015
V turecké lize Eczacibasi válí

společnost

Repríza pąet÷žkých soubojč s tureckým Eczacibasi Istanbul éeká na prost÷jovské

Jeden z mnoha tureckých velkoklubů, který pravidelně atakuje postup do závěrečného Final Four evropské Ligy mistryň. Za posledních favoritovi vysázet hned n÷kolik takových dvojblokč.
patnáct let se mu to povedlo už čtyřikrát v letech 2001, 2002, 2009 a 2014, ovšem medaile v novodobé éře se ještě nedočkal, neboť pokaždé
ných gigantů, možná ještě výš. V minulé světovou elitu na svých postech. K těmto
skončil čtvrtý. Většinou vypadne v jednom z úvodních dvou dějství vyřazovací fáze, ale i přesto má každopádně obrovskou sílu.

Zemì: Turecko
Rok založení: 1966
Klubové barvy: oranžová,
bíá a èerná
Domácí hala: Eczacibasi Sport
Salonu (kapacita 1000 divákù)

Prezident: Faruk Eczacibasi
Ředitel: Giovanni Caprara
Hlavní trenér: Giovanni Caprara
Asistent trenéra: Alper Hamurcu

Největší úspěchy: 28x vítěz turecké ligy (včetně 17x za sebou!), 9x ve finále evropských pohárů, triumf v Poháru vítězů
evropských pohárů (1999), 4x 4. místo v Lize mistryň (2001, 2002, 2009, 2014)
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 4. místo (2014), 2. kolo play off (2013) a 1. kolo play off (2012).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 3. místo (2014), 2. místo (2013) a 1. místo (2012)

Hráèský kádr v sezónì 2014/2015
nahrávačky: Nilay Őzdemir (číslo 11, Turecko, 29 let, 179 cm, 64 kg) a Asuman Karakoyun (číslo 8, Turecko, 24 let, 180 cm, 7733
kg); blokařky: Maja Poljak (číslo 18, Chorvatsko, 31 let, 194 cm, 76 kg), Christiane Fürst (číslo 13, Německo, 29 let, 194 cm, 7799
kg), Büsra Cansu (číslo 9, Turecko, 24 let, 188 cm, 82 kg), Ceylan Arisan (číslo 6, Turecko, 20 let, 193 cm, 78 kg); smečařky: Jordan
an
Quinn Larson-Burbach (číslo 10, USA, 28 let, 186 cm, 74 kg), Esra Gümüs Kirici (číslo 12, Turecko, 32 let, 182 cm, 74 kg), Bethania
nia
De La Cruz De Pena (číslo 1, Dominikánská republika, 27 let, 188 cm, 74 kg), Seyma Ercan (číslo 5, Turecko, 20 let, 187 cm, 73 kg),
kg)
gg)),
univerzálky: Neslihan Demir Güler (číslo 17, Turecko, 31 let, 187 cm, 72 kg), Gözde Yilmaz (číslo 14, Turecko, 23 let, 195 cm, 82 kkg);
)
libera: Gülden Kuzubasioglu (číslo 2, Turecko, 34 let, 167 cm, 58 kg), Dilara Bagci (číslo 7, Turecko, 20 let, 170 cm, 63 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2013/2014 (základní skupina D): Istanbul – Prostějov 3:0 (15, 14, 21) a Prostějov – Istanbul 1:3
(17, -26, -19, -23).
Zajímavost: Ačkoliv se Eczacibasi řadí k nejsilnějším klubům světa, v Turecku i v samotném Istanbulu je výsledkově až třetím vzadu za ještě
mocnějšími Fenerbahce a Vakifbankem..

Oèima kouèe VK AGEL Miroslava Èady:
„Oni jsou vítězové jedné ze základních skupin Champions League, v turecké lize mají z patnácti utkání jedinou porážku a drží tak úroveň
potenciálně lepších Fenerbahce i Vakifbanku. Tohle jsou fakta, která Eczacibasi staví minimálně na úroveň Kazaně či Police, ne-li ještě výš.
Čeká nás prostě obrovsky nadupaný soupeř.“

sezóně Ligy mistryň skončil čtvrtý, v té
letošní vyhrál skupinu „D“ s pěti vítězstvími a jedinou porážkou od Curychu, když
kromě Volera za sebou nechal i Omsk
s Wroclawí. Navíc září v domácí lize, kde
naprosto rovnocenně zápolí o nejvyšší
příčku s papírově ještě silnější dvojicí obrů
Fenerbahce a Vakifbank!
O extrémní kvalitě Eczacibasi dobře ví
i kouč prostějovského „vékáčka“. „Oni
jsou vítězové jedné ze základních skupin
Champions League, v turecké lize mají
z patnácti utkání jedinou porážku a drží
úroveň potenciálně lepších Fenerbahce
i Vakifbanku. Tohle jsou fakta, která Eczacibasi staví minimálně na úroveň Kazaně
či Police, ne-li ještě výš. Čeká nás prostě
obrovsky nadupaný soupeř,“ zdůraznil Miroslav Čada.
Koho považuje za největší hrozbu s hvězdami nabitého kádru VitrY? „Všechny čtyři
zahraniční hráčky na jejich soupisce jsou
absolutní extratřída, smečařky Jordan
Larson a Bethania De La Cruz i blokařky
Maja Poljak s Christiane Fürst patří mezi

legionářkám je nutné připočítat řadu reprezentantek volejbalově silného Turecka,
takže dohromady je kvalita jejich sestavy
včetně možností střídat enormní,“ přiblížil
Čada.
Podstatnou součástí přípravy na dvojzápas
absolutně nejvyššího významu je podrobný rozbor hry soupeře ze země půlměsíce
a zmapování jeho nejsilnějších stránek, případně drobných slabin. „O nějakých slabších místech se však snad ani nedá mluvit,
spíš je potřeba se takticky maximálně nachystat na to, jak eliminovat jejich velkou
a různorodou údernost. Podrobnosti by
ale nebylo vhodné dopředu prozrazovat,
radši si je teď necháme pro sebe,“ pousmál
se kouč prostějovských volejbalistek.
Je jasné, že poražení istanbulského kolosu je v oblasti teorie, kterou však ženy
VK AGEL opakovaně dokázaly přeměnit ve skutečnost. Tím pádem není nic
nemožné! „Zdoláním Rabity, Chemiku
i Dynama holky nabraly zdravé sebevědomí, věří ve své schopnosti a jsou si vědomy,
jak dobrý volejbal dokážou hrát. To nám

PETR CHYTIL: „DOKÁZALI JSME NĚCO
Šéf VK AGEL věří, že parádní jízda Evropou společně s výbornými fanoušky je
exkluzivní rozhovor
or
ík
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Celým prostějovským regionem a bez přehánění i celým českým volejbalem hýbe to, jak v aktuální
sezóně válí ženský tým VK
AGEL Prostějov. Výsledkový
skalp tří klubových titánů a
senzační postup ze skupiny
smrti do play off Champions
League udělal obrovskou radost i předsedovi správní rady
prostějovského oddílu Petru
Chytilovi, který teď doufá
v udržení formy a pokud možno rovnocenný boj s dalším
favoritem Eczacibasi Istanbul.
Více prozradí následující exkluzivní interview.
ƔƔ Považujete průnik do vyřazovací fáze evropské Ligy mistryň z tak
extrémně těžké grupy za největší
úspěch v historii VK?
„Všechno má svůj vývoj v čase podle situace i okolností a pohled na události se během let logicky mění. Třeba v počátcích
existence našeho klubu jsme považovali
za velký úspěch první zisk Českého poháru, následně úvodní mistrovský titul,
premiérový postup do play off Champions League, triumf ve Středoevropské
lize a tak dále. Tím chci říct, že hodnota
různých výsledků je svým způsobem re-

lativní. Ale v současné době a v kontextu
našeho sedmiletého působení v Lize mistryň jsme určitě dosáhli nejhodnotnějšího úspěchu v oddílových dějinách, neboť
kvalita všech tří našich soupeřů v základní skupině byla tentokrát mimořádná,
řekl bych úplně nejvyšší možná. My
jsme přitom porazili jak obhájce trofeje
Dynamo Kazaň, tak nesmírně bohatou
Rabitu Baku i velmi ambiciózní Chemik
Police, přičemž tyhle celky mají ve svých
kádrech vesměs vynikající hráčky nejvyšší
světové úrovně. Navíc jsme na úkor Rabity senzačně prošli do vyřazovacích bojů
Champions League a to samozřejmě
považuji nejen já za obrovský počin. Snad
každý musí vnímat, že jsme dokázali něco
opravdu velkého.“
ƔƔ Užíváte si i vynikající volejbal,
který stávající družstvo „Agelek“
předvádí?
„Sice nejsem žádný volejbalový metodik, ale v tomto sportu se již skoro deset
let pohybuji a navíc slyším, co si právě
odborníci mezi sebou říkají. A ti tvrdí,
že naše současná hra je skutečně skvělá a že snese nejpřísnější mezinárodní
měřítka. Řekl bych, že se nám před
touto sezónou povedlo výborně poskládat tým, přičemž ke klíčové změně
jsme paradoxně byli donuceni touhou
loňské první nahrávačky Pavly Vincourové odejít do Itálie, což nás asi nejvíc
posunulo dále. Místo ní jsme nakonec
získali dvojnásobnou vicemistryni Evropy s Německem Kathleen Weiss a to
bylo opravdové terno. Tahle zkušená
plejerka na klíčovém postu tvůrkyně hry
pozvedla celý mančaft na ještě vyšší level
a dalším hráčkám umožnila prodat jejich

schopnosti. Podobně se nám vyplatilo
angažování kubánské univerzálky Liannes Simon, která je rozhodně nejlepší
útočnicí, jakou jsme kdy měli! Hodně
se osvědčila také další německá posila
Stefanie Karg na bloku, po uzdravení se
perfektně prosadila běloruská smečařka
Tatsiana Markevich a můžeme se opřít
o české reprezentantky Andreu Kossányiovou, Barboru Gambovou i Julii
Kovářovou, přičemž hlavně posledně
jmenovaná se dostala do skutečně perfektní formy. Především se však podařilo
celý kolektiv sladit tak, že si dokonale
rozumí na hřišti i mimo něj, což je zásluha samotných volejbalistek a celého
realizačního týmu v čele s Miroslavem
Čadou. Naše současné hráčky jsou natolik profesionálně i lidsky vyspělé, že bez
výhrad akceptovaly velice tvrdé tréninkové dávky a jejich každodenní plnění
se vyplatilo. Loni v létě jsme řešili, aby
Champions League pro nás nedopadla
nějakou výsledkovou ostudou, a místo
toho nastal pravý opak. Což je pochopitelně nádherné a rád bych za to i touhle
cestou celému týmu poděkoval.“
ƔƔ Souhlasíte s tvrzením, že právě teď
jsou ženy VK nejblíže tomu, aby v Lize
mistryň překonaly i dřív zdánlivě nezdolatelnou hranici prvního kola play
off?
„Skutečně se zdá, že teoreticky jsme
takovému bombastickému úspěchu
nejblíž za celou naši dosavadní historii.
Opakovaně jsme totiž zdolali ty nejšpičkovější evropské kluby a logicky se tak
nabízí otázka: když už to vyšlo během
krátké doby třikrát, proč by se to nemohlo povést i počtvrté? Člověk však

zároveň musí zůstat soudný a vnímat
realitu, která hovoří o tom, že zdaleka ne
pokaždé vše vyjde ideálně. A je jasné, že
k poražení i případnému vyřazení Eczacibasi Istanbul bychom znovu museli
zahrát na samotné hranici svých možností či dokonce ještě za ní. Papírová síla
renomovaného soupeře je opět vysoko
nad tou naší, samozřejmě je zase velkým
favoritem a my můžeme jen překvapit. Bude to tím složitější, že Eczacibasi
v probíhajícím ročníku turecké ligy vyrovnaně bojuje na čele tabulky s jinými
giganty Fenerbahce a Vakifbankem,
což hovoří samo za sebe. Každopádně
uděláme naprosté maximum, abychom
Istanbul co nejvíc potrápili a třeba i zaskočili. Byť nás po předchozích výsledcích ve skupině rozhodně nepodcení.
Snad holkám vydrží skvělá forma a společně navážeme na parádní představení
ze základní části. Žijeme nadějí, že teď už
je možné cokoliv.“
ƔƔ Těší vás rovněž vyšší divácké návštěvy a lepší atmosféra na domácích
střetnutích než tomu bylo v posledních letech?
„Pro marketingovou agenturu TK
PLUS má logiku dělat jen takové projekty, které jsou pro lidi atraktivní natolik,
aby jim fandili a chodili je v co nejhojnějším počtu podporovat. Je pravda, že
v předchozích sezónách šla divácká návštěvnost trochu dolů, tím větší máme
radost z letošního opětovného nárůstu.
Ukazuje se, že díky početné základně volejbalových nadšenců je Prostějov městem tomuto sportu dost nakloněným
a jeho příznivci umí dobře odvedenou
práci opravdu ocenit. Bez přehánění si

“

Bez přehánění si my
momentálně vládne
projevuje víc zaplně
atmosférou s příjem

myslím, že i mezi širší veřejností momentálně vládne určitá volejbalová euforie, která se projevuje víc zaplněným
hledištěm při našich domácích zápasech
a také bouřlivější atmosférou s příjemně
pozitivním vyzněním. Máme radost,
když jsou Prostějováci právě díky volejbalu na své město tak trochu pyšní a že
mu coby nejúspěšnější ženský kolektivní sport děláme v naší republice i daleko
za jejími hranicemi dobré jméno. Za
veškerou podporu přitom fandům samozřejmě moc děkujeme a nepřejeme
si nic jiného, než aby v co nejintenzivnější podobě dál vydržela. Úterní zápas
proti Eczacibasi může být novým úžasným zážitkem, tak příznivce vyzýváme:
přijďte holkám pomoct a buďte znova
pověstným sedmým hráčem na hřišti!“
ƔƔ Na druhou stranu provozování
sportovního oddílu na tak špičkové
úrovni je v současné ekonomické
realitě finančně dost náročné. Může
momentální boom v Champions
League ovlivnit rozhodování, jakou
cestou s prostějovským volejbalem
pokračovat?
„Škoda, že volejbalová Liga mistryň není
podobná fotbalové Lize mistrů, kde každý získaný bod znamená mnohamili-

Dvaapadesátiletý logoped Mgr. Luboš Jeřábek a o rok mladší
alergoložka i dětská lékařka MUDr. Milena Jeřábková jsou pracovně velice vytíženi. Navzdory tomu vychovali tři děti a aktivně
se zajímají o prostředí, ve kterém žijí.
Foto: Martin Zaoral

CHCETE
večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte
stranu 22

●● Plumlov m
má po podzimkomunál
ních komunálních
volbách
nejširší koalici ze všech měst
v regionu. Z
Zatímco třeba
v Prostějově či v Němčicích
mu vládní stranad Hanou musí
t
ny spoléhat na těsnou
většinu
mandátů a ze sstrany opozice
jsou již slyšet ččetné výpady,
koaličn smlouvu pov Plumlově koaliční
depsalo hned třinác
třináct z patnácti zastupitelů. Patřili mez
mezi ně i manželé
Luboš a Milena Jeřáb
Jeřábkovi.
Jeřá byl dvojZatímco Luboš Jeřábek
kou, jeho manželka se objevila až
na dvanáctém míst
místě kandidátky.
Byla tedy spíše jen „do počtu“.
ja najevo, že
Přesto voliči dali jasně
tu ženu chtěv zastupitelstvu tuto
jí. „Absolutně jsem nečekala, že
bych byla zvolena. K
Když už se tak
stalo, budu se snažit ppochopit problémy města a do svých návrhů na jejich řešení vnést zdravý sselský rozum,“
usm
svěřila se Večerníku usměvavá
Milena
Jeřábková.

Oba manželé se s optimismem sobě vlastním
shodli na tom, že široká koalice bude v Plumlově fungovat bez problémů. „Není důvod
tomu nevěřit, všichni jsou otevření konstruktivní dohodě. Navíc programy všech stran se
v Plumlově fakticky protínají, co vše se nakonec podaří zrealizovat, bude záležet hlavně
na finančních možnostech města,“ vyjádřil se
Luboš Jeřábek.
Zajímavostí přitom je, že ani jeden z manželů nepochází z Plumlova. „Žijeme tu ovšem
už pětadvacet let a k městu jsme si za tu dobu
vytvořili silný vztah. Například jsme zjistili, že
obýváme dům, v němž před sto lety žil plumlovský starosta Jan Loubal. Když jen tak sedíme
doma, vnímáme atmosféru toho domu a říkáme si, jak by asi jeho dávný majitel řešil dnešní
problémy. Z tohoto dlouhodobého úhlu pohledu bychom k nim rádi přistupovali i my,“
dodala s úsměvem Milena Jeřábková.
Široká koalice v Plumlově vznikla po téměř
dvaceti letech, kdy místní zastupitelstvo bylo
víceméně rozděleno na dva tábory. O tom,
jak dobře bude fungovat, se obyvatelé budou
moci přesvědčit v nadcházejících čtyřech
(mls)
letech.
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VE FINÁLE MISS HANÁ
JE I DÍVKA Z PROSTĚJOVA

PROSTĚJOV Devátý ročník soutěže Miss Haná 2015 zná desítku
finalistek. Na konci ledna vybírala
odborná porota ze semifinalistek
deset nejlepších, které postoupily
do finále, mezi vyvolenými se ocitla
i dívka z Prostějova! Závěrečné klání se koná tuto neděli v Olomouci.
Do soutěže se měly možnost přihlásit
dívky z celé České republiky a Prostějov bude reprezentovat devatenáctiletá Pavlína Ryšková. Její míry jsou
86-65-94, váží 52 kilogramů a měří
172 centimetrů. S modelingem a soutěžemi krásy již má nějaké zkušenosti.
Minulý rok se zúčastnila soutěže Miss
středních škol Olomouckého kraje, za
sebou má i řadu módních přehlídek.
Pokud vás Pavlína Ryšková zaujala,
můžete pro ni hlasovat na stránkách
www.misshana.cz.
Další finalistkou je dvacetiletá Kristýna Štolpová z Přerova. Ta v Prostějově

studovala střední školu a vystupovala
zde na řadě módních přehlídek. Dívky budou ve finálové show soutěžit ve
čtyřech disciplínách. Čeká je rozhovor s moderátorem, oblíbená promenáda v plavkách, volná disciplína a závěrem módní přehlídka. „Na volnou
disciplínu jsem si připravila tanec se
psem. Mám vymyšlenou sestavu, ale
víc nechci prozrazovat, bude to překvapení,“ prozradila exkluzivně pro
Večerník Pavlína Ryšková. V odborné
porotě zasedne Miss ČR 2004 Jana
Doleželová, I. vicemiss Miss Princess
of the World 2014 Monika Vaculíková, Muž roku 2012 Robert Anderle
a další osobnosti.
Finále Miss Haná se uskuteční v závěru výstavy Tourism Expo 2015 v tuto
neděli 15. února od 14.00 hodin na
Výstavišti Flora Olomouc v pavilonu
A. S výsledky vás Večerník popchopitelně seznámí.
(akr)

Atletický doyen Jan Mrázek oslavil devadesátiny
PROSTĚJOV V úterý 27. ledna
to bylo přesně devadesát let od
doby, co přišel na svět dlouholetý člen Atletického klubu Prostějov, poválečný československý
reprezentant, čestný občan města
Prostějova Jan Mrázek a čerstvý
držitel Čestné ceny Olomouckého kraje Jan Mrázek. V běhu na
110 metrů překážek dosáhl času
14,7 sekundy a mimo jiné pětkrát
vyhrál Velkou cenu Prostějova, ve
skoku dalekém má osobní rekord
721 centimetrů.
„Běhal jsem se Zátopkem, a když
jsem sloužil v Uherském Hradišti,
tak jsem poznal jeho ženu Danu,
která ještě hrála jen házenou a s oštěpem teprve začínala. Měl jsem štěstí,
že když jsem přišel v roce 1949 do

ATK, tak Emil byl velitelem roty.
Znali jsme se tak velice dobře, spávali jsme spolu na pokoji. V roce 1969
jsem odešel z armády a začal jsem
trénovat, i tam jsem měl úspěchy,“
zavzpomínal oslavenec na některé okamžiky ze svého sportovního
mládí.
Jan Mrázek se stal osmkrát mistrem
republiky, obdržel titul Mistra sportu
a ve funkcionářské kariéře to dotáhl
až na post místopředsedy Českého
atletického svazu, kde měl ve funkci
místopředsedy na starosti trenérský
úsek. Atletika byla jeho celoživotní
zálibou. Ještě v pětapadesáti letech
běžel za tehdejší TJ Železárny Prostějov v divizi a vychoval celou řadu
budoucích reprezentantů.
„Stále působím v atletickém oddíle.

Byl jsem tajemníkem a trenérem
a pak, když už jsem byl starší, tak
jsem dělal archiváře. Zrušil se ale stadion SK a přešli jsme na školu, kde je
jen třistatřicet metrů dlouhá dráha.
To má velké nevýhody,“ připomenul
letitý prostějovský problém královny
sportu.
Radost má naopak z toho, že ve městě existují sportovní třídy zaměřené
právě na atletiku. „Bylo to mým velkým přáním. Jenže mládež má jiné
možnosti, a zatímco za nás se dělal
výběr, teď se pořádá nábor,“ posteskl
si pozitivní energií a elánem nabitý
pamětník, jenž i v tak pokročilém
věku stále jezdí na kole. „Nedělá mi
to potíže a jsem rád, že mohu na kole
jezdit. To mě udržuje při životě,“
usmíval se.

Do dalších
alších roků přejí
Janu Mrázkovi nejen
ějovští atleti, ale
prostějovští
hni jeho kamai všichni
rádi a známí hlavně
hodněě zdraví. Ke
lantům se přigratulantům
pojujee také Prostějovskýý Večerník.
(mč, jim)

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

FRANTIŠEK MENŠÍK Z KOSTELCE NA HANÉ

MĚL SRDCE NA DLANI, POMOC NIKOMU NEODMÍTL
KOSTELEC NA HANÉ Milovala ho celá rodina, početné přátele měl zároveň mezi chovateli koní, psů a myslivci z celé Moravy. Jak Večerník informoval už v minulém
čísle, Kostelec na Hané se v neděli 1. února rozloučil s Františkem Menšíkem. Uznávaný odborník na zemědělství měl své srdce doslova na dlani a dokázal ho rozdat.
V životě nikomu neodmítl pomoc a své bohaté zkušenosti předával i mladé generaci. V žádném případě však nebyl nejbohatším sedlákem či velkostatkářem, jak jsme
mylně uvedli. Naopak, jeho život byl plný dřiny a potu, často kvůli pár korunám. Tímto se Večerník rodině zesnulého Františka Menšíka omlouvá.
Kostelecký rodák František Menšík se narodil v roce 1930 rodičům Karolině a Vojtěchu. V rolnické rodině na rodném gruntě vyrůstal ještě s mladšími sourozenci, bratrem Svatošem a sestrou Miluškou. I při těžké práci v zemědělství vedli rodiče své děti k víře k Bohu, o kterou se František opíral, obzvláště v těžkých životních zkouškách,
ať už to byly nepřijatelné podmínky za minulého režimu či přibývající věk a zhoršující se zdravotní stav.
„Od roku 1958 se stal členem JZD. Vstup do družstva sice nebyl dobrovolný, ale příkoří mu částečně vynahradila práce s jeho milovanými koňmi. Při své těžké lopotě
nacházel rozptýlení právě v přírodě, kynologii a myslivosti. Vstoupil do mysliveckého sdružení v Kostelci na Hané, později i v Bílovicích a Lutotíně,“ zavzpomínal pro
Večerník jeho syn Vojtěch Menšík. „Nejdřív si musel oddřít svoji práci v družstvu, pak teprve se mohl věnovat svým koníčkům.
Nikomu neodmítl podat pomocnou ruku. Když bylo potřeba, zapřáhl koně do pohřebního povozu a vyprovodil na poslední cestu
kohokoliv ze širokého okolí. A naopak, nedovedete si představit, kolik snoubenců odvezl kočárem na svatbu! Byl i tak obětavý, že
když ho někdo požádal o nějakou práci na poli, vyhověl i jemu. Často například za pouhou dvacetikorunu. Z toho vidíte, že určitě
nebyl žádným nejbohatším sedlákem nebo dokonce velkostatkářem,“ dodal ještě s úsměvem syn Františka Menšíka Vojtěch.
František Menšík z Kostelce na Hané byl uznávaným
Mezi lidmi v Kostelci na Hané byl František Menšík nesmírně oblíbený. S obrovským respektem a úctou na něj vzpomíná i člen
odborníkem na chov koní, ale i kynologem a myslivcem.
2x foto: album rodiny Menšíkovy Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka Milan Novák. „Pan Menšík byl absolutním odborníkem na chov koní
a své bohaté zkušenosti často i rád předával mladé generaci, učil jsem se od něho také já sám. Zasvěcoval nás do tajů práce
s koňmi a potahového hospodářství. Věděli jsme od něj všechno, co se týká nejenom jezdeckého sportu, ale například o vláčení či
orbě na poli, sečení obilí koňmi a podobně. Stal se nepsaným patriotem chovu koní na Hané a věnoval se dokonce i zápřahovému
sportu, absolvoval množství závodů ve dvoj i čtyřspřeží,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Milan Novák z Čelechovic na Hané.
František Menšík se také obrovským dílem zasloužil o obnovu chovu vzácných moravských teplokrevníků. „Nebýt jeho,
chov tohoto koně by po roce 1989 neměl takový rozmach. František nám bude všem chybět,“ svěřil se Večerníku při pohřbu
předminulou neděli Bohumír Soušek, další ze členů Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka. „Měl velmi rád
spolkové činnosti, a když viděl mladé lidi, kteří se rádi zapojovali do chovu koní či psů, vždycky jim rád ukázal cestu, jak to
dělat. Dodnes mě mrzí, že jeho obrovské zkušenosti nikdo nezaznamenal. Samotný pan Menšík je nosil v hlavě a mladým
o chovu koní dokázal vyprávět dlouhé hodiny. Například při pravidelných seminářích pro kočí v Muzeu kočárů v Čechách Se svou jedinou vnučkou Haničkou, ktepod Kosířem se kterým úzce spolupracoval,“ dodal při vzpomínce na tohoto bezesporu obdivuhodného člověka Milan Novák. ré jízda s dědečkem na koních výrazně
„Náš stařeček měl skutečně srdce na pravém místě, a to i pro svoji jedinou vnučku Haničku, která je těžce zdravotně postižená pomáhala při zdravotních problémech,
na vozíku s epilepsií. Svoje znalosti o koních použil právě také pro ni. Na jednom z nich jménem Astra vozil Haničku dlouhé trávil František Menšík mnoho času.
Foto: album Hany Menšíkové
roky, než mu došly síly,“ přidala se se svou vzpomínkou na Františka Menšíka jeho snacha Hana Menšíková.
(mik)
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Dne: 23. 2. 2015 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Poličky od č. 11 a č.32 až po č.52.
Obec: Dětkovice
Dne: 25. 2. 2015 od 7:30 do 15:30
Obec: Prostějov
hod. Vypnutá oblast: část obce ve
Dne: 23. 2. 2015 od 7:30 do 15:30 směru od Vranovic a Určic včetně
hod. Vypnutá oblast: Wolkerova ul. postranních ulic do středu obce
od č.1 po č.15 včetně bistra Asia
oboustranně po číslo 33, 48 a 78
Obec: Poličky
včetně podnikatelských subjektů ve

vypnuté oblasti. (mimo obecní úřad)
Obec: Okluky
Dne: 26. 2. 2015 od 7:30 do 10:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Okluky, včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obec: Protivanov
Dne: 27. 2. 2015 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: RD č.288
E.ON Česká republika, s.r.o.

e

n?

Konstelace hvězd Prostějova
J

Dny se pomalu ale jistě prodlužují, takže se rázem zlepšuje i nálada. Také
Prostějované získají pocit, že najednou toho stihnou daleko víc a nemusejí
se tolik stresovat. Co však ještě nějakou dobu potrvá, budou tmavá mrazivá
rána.

BERANI - 20.3. až 18.4. Dostanete
pracovní nabídku, kterou sice můžete
odmítnout, ale měli byste si ji předem
alespoň prověřit. Co kdyby nabízené
zaměstnání bylo rapidně lepší a výhodnější než to současné? Nerozhodujete
se hned.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Rapidně se vám
zlepší finanční situace, ale na vyskakování to pořád nebude. Což o to, na
základní poplatky mít budete, ale nechtělo by to vymyslet něco originálního a ďábelského. Možná vám pomůže
naprostá náhoda.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Neskákejte druhým do řeči, obzvláště když sami
toho nemáte příliš co říct. Vaše myšlenkové pochody budou tento týden hodně pomalé, takže nechte raději mluvit
jiné a sami se skrčte někam do koutku.
Uděláte tak líp.
RACI - 20.6. až 21.7. Už byste měli
konečně přiznat barvu a své vyvolené
se vyznat ze svých citů. Láska se nemá
skrývat, takže zahoďte stud a směle do
toho! Ostatně, jde pouze o formalitu,
druhá strana o vaší náklonnosti už dávno ví.

LVI - 22.7. až 21.8. Tento týden musíte udělat něco, co se vám z duše protiví.
Budete muset lhát, a to ve chvíli, kdy na
vás bude tlačit spousta lidí, kteří požádají o vaše rychlé rozhodnutí. To ale
nemáte žádné, takže se budete muset
hodně vymlouvat.
PANNY - 22.8. až 21.9. V partnerském vztahu to bude hodně bouřit, v
tyto dny rozhodně žádnou romantiku
neprožijete. Navíc před výměnou názorů s rozčíleným partnerem budete
zbaběle utíkat, což taky nebude příliš
vhodné řešení.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Hodně budete dbát na svoje zdraví, což je určitě
dobře. Jenomže nemusíte být při tom
tak úzkostliví, dřepět doma a bát se, že
venku vás někdo nakazí chřipkou, není
vůbec na místě. Klidně sportujte a dejte tělu zabrat.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Říká se, že
právě vy máte „hubu“ a pro tvrdé slovo
nejdete vůbec daleko. Jistě, upřímnost
se cení, ale prostořekost se vám v nejbližších dnech vymstí. Narazíte totiž
na soka, který má svá ústa mnohem
prořízlejší.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Konečně se začnou urovnávat vztahy ve vaší
rodině. Půjde to pomalu, ale po nedávných bouřkách to na vás bude působit
jako balzám. I vy sami ale musíte začít
sekat latinu a vystříhat se opožděným
návratům domů.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Jste až příliš lehkovážní a spoustu věcí
za vás musí řešit lidé, kteří jsou na rozdíl od vás zodpovědní. Tento týden ale
narazíte, důležitý problém se totiž bude
týkat pouze vás a jen vy sami ho musíte
rozlousknout.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Nebude na škodu, když se budete držet
od protějšku trochu dál. Vyhněte se
zbytečným slovním tahanicím. Není
vůbec vhodný čas na výměny názorů,
roztočili byste tím nekončící spirálu
vzájemného obviňování.
RYBY - 19.2. až 19.3. Neumíte se moc
prát za prosazení svých názorů, takže se
nedivte, že spousta lidí okolo vás bude
zase o krok před vámi. Měli byste být
ale důraznější, vaši nadřízení vás sledují,
jak si poradíte s náročnými úkoly.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: KUŘE 6x
6x JINAK...
Kuře chlazené
bez drobů 1 kg

79,90

48,90

84,90

79,90

49,90

79,90

Kuřecí prsní
řízky 1 kg

175,00

175,00

184,90

199,00

173,90

100,00

Kuřecí křídla 1 kg
Kuřecí stehna 1 kg
Kuřecí játra 1 kg

64,90
89,90
75,90

Nejlepší
50,90
Kuřecí krky 1støelci:
kg

Naše RESUMÉ

75,00
89,00
69,90
-

94,90
-

72,90
87,90

63,90
89,90

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

REKORD! K ZÁPISŮM
LOS JIHOMORAVSKÉ SKUPINY DRUHÉ LIGY MUŽŮ - JARO 2015:
idný
střed
PŘIŠLO 706 DĚTÍ
øhne jarní êást druhé ligy házenkáĆĎ

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

netové stránky www.vecernikpv.cz

64,90
89,90

69,90

64,90

75,90

2minutová
54,90
49,90
vylouèení:

53,00

50,90

K nejoblíbenějšíma a častým pokrmům pro hlavní chod patří kuřátko.
Kdo jej má rád na různé způsoby, neměl by promeškat například nejvýhodnější nabídku Lidlu na zakoupení celého kuřete, nejlevnější prsní řízky seženete v Intersparu, kuřecí křídla, stehna i játra shodně v Tesku a pro
kryk si zajeďte do Lidlu či Intersparu.
Přejeme sladké pochutnání!
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu4. února 2015

Odebrání

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ
ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Èervené
karty:
OD 9. DO 15. 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 sedmièky:
(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. Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) již slábne, ale je stále pozorovatelná. Večerní nebe zdobí Jupiter a objekty zimního hvězdného nebe. Měsíc neruší pozorování
mlhovin, hvězdokup apod. 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.

„Otevřeme o dvě třídy víc,“ reaguje i Hemerková

PROSTĚJOV A pak že vymíráme! Kdepak, dětí je pořád jako
máku, což se ukázalo při pátečních zápisech do prvních tříd základních škol. K nim se spolu se
svými rodiči dostavilo 706 dětí,
což je o devětadvacet budoucích
prvňáčků víc než vloni a o sedmašedesát víc než v roce 2013!
„K zápisu do prvních tříd se v pátek šestého února dostavilo více jak
sedm stovek dětí, jednadvacet z nich
bylo přitom zapsáno na více škol.
O odklad školní docházky požádalo
sto deset rodičů. Největší nápor zaznamenala Základní škola Jana Železného, kde k zápisu přišlo sto devatenáct dětí, následuje ZŠ na ulici
Dr. Horáka se sto devíti zapsanými
dětmi a ZŠ na ulici E. Valenty s třiadevadesáti dětmi,“ vypočítala exkluzivně pro Večerník už pár hodin po
ukončení zápisů Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora, která je zodpovědná za školství v Prostějově.
„Předběžně počítáme, že prvního
září nastoupí do prvních tříd 575
dětí, což znamená nárůst oproti
loňskému roku o třiačtyřicet dětí.
Přesné číslo nastupujících dětí budeme však znát až v září. V letošním
školním roce máme otevřeno dvacet prvních tříd a jednu specializo-

poradkyně Hana Krejčová s tím, že
už se učí všude, třeba v bývalých dílnách. „Hlavním kritériem přijetí je
pro nás jako vždy místo bydliště na
našem sídlišti,“ vysvětlila Krejčová.
A co bude se zbylou třicítkou dětí?
„Po skončení zápisů se sejdou na
poradě ředitelé škol a neumístění
žáci se budou přerozdělovat tak,
aby měli z místa bydliště do škol co
nejblíže,“ uzavřela Krejčová.
(mik, tok)

NA OBLAČNOST NAD MĚSTEM
DOHLÍŽÍ NOVÁ KAMERA
PROSTĚJOV Prostějovská hvězdárna nabízí návštěvníkům další vychytávku, která nadchne všechny příznivce elektronických udělátek i ty
z vás, kteří se zájmem sledují dění na
obloze.
Také máte poslední dobou dojem, že by
televizní meteorologové měli pro příště
přejmenovat svou relaci o počasí na věštění z meteorologických grafů, protože
jim hned tak nějaká ta předpověď nevyjde? Prostějovská Lidová hvězdárna vychází vstříc všem těm, kteří se
chystají na výlet nebo jen tak do města
a váhají, jestli si s sebou vzít deštník
nebo saně. Oblačnost nad městem
totiž můžete díky zbrusu nové kameře, instalované nad Kolářovými sady,
sledovat přes webový portál. Nové
elektronické udělátko zobrazuje ob-

lačnost nad naším městem s vyšším
rozlišením, než měla dosavadní kamera dostupná na internetových stránkách Lidové hvězdárny.
„Kamera míří na severo/západo
západ, odkud by měla zpravidla přicházet oblačnost. Obraz se aktualizuje
každých přibližně dvanáct sekund.
V levém spodním rohu je patrná větrná
růžice ukazující aktuální směr větru, a
když si kliknete na ikonu Youtube vpravo nahoře, otevřou se zájemcům videa,
na kterých je dostupný časosběrný záznam z průběhu jednotlivých dní,“ přiblížil
elektronickou novinku ředitel hvězdárny,
Karel Trutnovský: „Věřím, že se bude
tato naše nová služba líbit a sledování
aktuálního stavu oblačnosti nad Prostějovem bude pro všechny zájemce současně zajímavé, užitečné i krásné.“ (peh)

Aktuální záběry z webkamery hvězdárny si můžete
prohlédnout na adrese http://astro.aiu.fce.vutbr.cz/prostejov/

20. kolo, nedìle 19. dubna:

Kostelec na Hané - Ivančice
(10.30), Velké Meziříčí - Maloměřice
(sobota 14.2., 17.00), Bohunice „B“ Juliánov (15.00), Kuřim - Hustopeče
(sobota 14.2., 17.00), Brno „B“ - Napajedla (16.30), Telnice - Sokol II
Prostějov (sobota 14.2., 17.00).

Kostelec na Hané - Juliánov (10.30),
Maloměřice - Kuřim (10.30), Ivančice - Brno „B“ (sobota 14.3., 17.00),
Velké Meziříčí - Sokol II Prostějov
(sobota 14.3., 17.00), Bohunice „B“
- Telnice (15.00), Hustopeče - Napajedla (10.30).

Kostelec na Hané - Brno „B“
(10.30), Kuřim - Sokol II Prostějov
(sobota 18.4., 14.00), Juliánov - Telnice (18.00), Maloměřice - Napajedla
(9.30), Ivančice - Hustopeče (sobota
18.4., 17.00), Velké Meziříčí - Bohunice „B“ (sobota 18.4., 17.00).

13. kolo, sobota 21. února:

17. kolo, sobota 21. bøezna:

21. kolo, sobota 25. dubna:

Telnice - Kostelec na Hané (11.00),
Sokol II Prostějov - Napajedla
(17.00), Brno „B“ - Hustopeče
(19.00), Kuřim - Bohunice „B“
(17.00), Juliánov - Velké Meziříčí (neděle 22.2., 18.00), Maloměřice - Ivančice (neděle 22.2., 14.00).

Hustopeče - Kostelec na Hané (neděle 22.3., 10.30), Napajedla - Bohunice „B“ (17.00), Telnice - Velké
Meziříčí (neděle 22.3., 17.00), Sokol
II Prostějov - Ivančice (17.00),
Brno „B“ - Maloměřice (16.30), Kuřim - Juliánov (14.00).

Velké Meziříčí - Kostelec na Hané
(17.00), Bohunice „B“ - Ivančice
(11.00), Hustopeče - Maloměřice
(neděle 26.4., 10.30), Napajedla Juliánov (17.00), Telnice - Kuřim
(17.00), Sokol II Prostějov - Brno
„B“ (16.30).

14. kolo, sobota 28. února:

18. kolo, sobota 28. bøezna:

22. kolo, sobota 9. kvìtna:

Jiąí Vym÷tal (na snímku s míéem).
fáze až tak kvalitní nebyla, byť tu byly
i celkem tři utkání s maximálně jednadvaceti inkasovanými brankami. I díky
prakticky totožné sestavě pro jarní část
by se totiž defenziva mohla ještě vylepšit.
Jak tomu ale opravdu bude, to odhalí až
následující víkendy.

Kostelec na Hané - Kuřim (neděle 29.3., 10.30), Juliánov - Brno „B“
(neděle 29.3., 18.00), Maloměřice Sokol II Prostějov (10.30), Ivančice
- Telnice (17.00), Velké Meziříčí - Napajedla (17.00), Bohunice „B“ - Hustopeče (neděle 29.3., 15.00).

15. kolo, sobota 7. bøezna:

19. kolo, sobota 11. dubna:

Napajedla - Kostelec na Hané
(17.00), Telnice - Hustopeče (neděle
8.3., 17.00), Sokol II Prostějov - Bohunice „B“ (18.00), Brno „B“ - Velké
Meziříčí (19.00), Kuřim - Ivančice
(14.00), Maloměřice - Juliánov (neděle 8.3., 18.00).

Bohunice „B“ - Kostelec na Hané
(neděle 12.4., 15.00), Hustopeče Velké Meziříčí (neděle 12.4., 10.30),
Napajedla - Ivančice (17.00), Telnice Maloměřice (neděle 12.4., 10.30), Sokol II Prostějov - Juliánov (17.00),
Brno „B“ - Kuřim (19.00).

Kostelec na Hané - Sokol II Prostějov (neděle 10.5., 10.30), Brno „B“
- Telnice (19.00), Kuřim - Napajedla
(14.00), Hustopeče - Juliánov (neděle
10.5., 10.30), Maloměřice - Bohunice
„B“ (neděle 10.5., 9.30), Ivančice - Velké Meziříčí (17.00).

Veèerník za 15 Kè
více na stranì 22

Měsíc má hvězdičky sluníčko nebe. A my máme tatínku tebe. Veselé přání ti posílá
Aluška, Tomášek a Kája Orálkovi.
Milá Pavlínko, děkujeme za to,
že jsi nejlepší manželka a maminka na světě! Děkujeme za
to že jsi, milujeme Tě.
Tvoji kluci Tomáš a Benik.
Můj nejdražší Toníčku, moc tě
miluji a nikdy nepřestanu. Tvá
manželka Inuš.

Foto: Magistrát města Prostějova
Kde budou podzemní kontejnery?

• Náměstí E. Husserla - v okrajové části parkoviště podél komunikace do Netušilovy ulice.
• Žižkovo náměstí, ulice Hradební - v blízkosti průchodu ze
Žižkova náměstí před vstupem do objektu Moděvy.
• Školní ulice - v zeleném pásu mezi komunikací a cyklostezkou
u přechodu z ulice Kramářská.

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
PODZIM 2014

SOKOL II PROSTÌJOV
– INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
PODZIM 2014

Brankaøi:

Branka
aøi::

Jiří HRUBÝ
Michal ZACPAL

11 0
11 0

0 0
0 0

Køíd
dla
a:

Jan ČELOVSKÝ
Tomáš ČIŽMÁRIK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pavel PROCHÁZKA

1
7
1
10
10
11

2
2
0
26
7
32

2
2
0
6
2
1

0
1
0
0
0
0

Piivoti::

Michal JURA
Tomáš JURÍK
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

11
11
5
0

4
25
0
0

10
1
6
0

0
0
1
0

0
21
21
83
78
23
2
0

0
3
5
6
6
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Spojk
ojky:

Martin BEČIČKA
Kristián BOKŮVKA
Michal JURÍK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

0
9
10
11
11
11
7
0

REALIIZAÈNÍ TÝM
Trenér: Alois JURÍK
Vedoucí mužstva: Svatopluk ORDELT
Předseda oddílu: Jiří HRUBÝ
SOKOL II PROSTÌJOV
– SOUPISKA PRO
JARO 2015

Brankaøi:

Jiří HRUBÝ
Michal ZACPAL
Køídla:

Kostelecký trenér zažil pĆi svém comebacku pøt výher z jedenácti duelĎ

„Soutěž moc valnou úroveň nemá...,“ konstatuje Jiří Grepl

KONTEJNERY NA ODPAD MÍŘÍ DO PODZEMÍ

PROSTĚJOV To jsou věci! Na
některých místech v Prostějově si
budeme muset zvyknout na to, že
tříděný odpad budeme házet vlastně
pod zem. Prostějovští radní se totiž
po vzoru jiných měst rozhodli zřídit
ve třech lokalitách v centru města
sběrná místa pod povrchem země.
„Schválili jsme v radě vypracování
projektové dokumentace na zřízení
podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad v centru Prostějova. Město chce mít připravený
projekt, který je nutnou podmínkou
při žádosti o dotaci,“ potvrdil Jiří
Pospíšil, náměstek primátora, který
je na radnici zodpovědný za komunální služby v Prostějově. „Aby
ale bylo možné podat žádost
o dotaci a následně realizovat
vybudování podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný
odpad, musíme zadat zpracování
projektové dokumentace v předstihu před vyhlášením dotační
výzvy,“ doplnil prostějovský primátor Miroslav Pišťák s tím, že
na projekt vyčlenili radní částku
padesát tisíc korun.
(mik)

16. kolo, nedìle 15. bøezna:

Kostelec na Hané - Maloměřice
(neděle 1.3., 10.30), Ivančice - Juliánov (17.00), Velké Meziříčí - Kuřim
(17.00), Bohunice „B“ - Brno „B“
(17.00), Hustopeče - Sokol II Prostějov (neděle 1.3., 10.30), Napajedla
- Telnice (17.00).

Nejvíce budoucích prvňáčků se přišlo zapsat na Základní škole Jana Železného.
Foto: Tomáš Kaláb

vanou, pro následující školní rok
to bude o dvě třídy více. V úterý se
budou upravovat počty dětí v jednotlivých školách tam, kde počet zapsaných dětí je vyšší, než může škola
přijmout,“ dodala Hemerková.
Na Základní škole Jana Železného
probíhal zápis do prvních tříd v šesti
učebnách. „Stejně jako loni máme
převis poptávky nad kapacitou, otevíráme tři první třídy pro zhruba sedmdesát dětí,“ upozornila výchovná

12. kolo, nedìle 15. února:

Odteklo velké množství vody od doby, kdy Jiří Grepl musel opustit
trenérský post v Kostelci na Hané, než se na stejné místo, ovšem už
v druholigové podobě, mohl v létě uplynulého roku vrátit. Základní cíl
byl jasný - složit tým, kterému se podaří bez zbytečně velkých starostí
udržet. A tato vize se zatím daří, čtyři domácí a jedna venkovní výhra
přinesly osmé místo a slibné vyhlídky do jara. Vždyť ve zbytku soutěže
přivítají Kostelečtí na vlastní palubovce hned šest soupeřů, mimo jiné
i Brno„B“ a Kuřim z dolních končin tabulky a v posledním kole při atraktivním derby Prostějov. Pár dnů před startem jarní části druholigové
soutěže poskytl Jiří Grepl večerníku exkluzivní interview.

s Napajedly, to je další tým z horní po- ƔƔ Skóre máte mírně aktivní,
loviny tabulky. Venku se nám moc ne- předpokládám ale, že těch inkavedlo, ale třeba v Ivančicích jsem s po- sovaných branek je trochu víc, než
rážkou počítal. Překvapením tak pro byste si představoval...
„Ano, dá se to říci. V obranné fázi
mě byly asi jen body z Maloměřic.“
ƔƔ O čem vás úvodních jedenáct máme rezervy, je to ale dáno tím, že
kol přesvědčilo?
mančaft se tvořil za pochodu. Před
„Soutěž podle mého názoru moc val- sezonou jsme až tolik přípravných
nou úroveň nemá... Je to dáno tím, že utkání neodehráli, což se logicky protréninkové jednotky nejsou tak kva- jevuje i v obranné činnosti. Postupně
litní, ale i možnostmi jednotlivých si tam kluci začínají zvykat, trvá to ale
ƔƔ Po mnoha letech jste se vrátil tak jsme bodovali i doma s Hustope- mančaftů. Špice je obsazená Hus- bohužel trošinku déle, než budeme
k trénování, jaké z toho zatím máte čemi. To mi chybí k tomu, abych byl topečemi, Napajedly, to jsou týmy, hrát takové obranné systémy, jaké
pocity?
které mají svou kvalitu. Překvapil mě já si představuju. Máme poměrně
absolutně spokojen.“
„Šel jsem do toho s cílem složit ně- ƔƔ Byly z těch deseti získaných Juliánov, který má poskládaný velmi příznivou bilanci, pokud jde o vstřejaký mančaft. Myslím si, že cíl byl bodů některé neočekávané?
dobrý mančaft. Uvidíme, jak to bude lené branky, je jich přibližně sedmadál.“
dvacet na ut
jsme
dosažen. Před sezonou sice nějaké „Většinou
utkání, z tohoto jsem měl
dělali
ƔƔ A co se týče jarní části, kam
problémy byly, podařilo se nám ale body
dat mančaft. Z toho- doma, tam
můžete mužstvo vytáhnout?
opravdu poskládat
Máme poměrně
m odvedl velice kva- se počítalo
„Chybí nám ty čtyři body, které
to pohledu jsem
řilo se nám i kvalitně s tím, že bujsme měli udělat, pak by naše si- příznivé nalosování,
litní práci. Podařilo
tuace bylo trochu jiná. Máme
doplnit ze Zubříí o Přikryla a Dostála, deme bodotakže bychom doma
poměrně příznivé nalosování,
po této stránce jsem celkem spoko- vat. Porazili
žností mohu mít stej- jsme Telnici,
takže bychom doma neměli neměli ztrácet body.
jen. V rámci možností
ztrácet body. Pokud se nám Pokud se to podaří,
ný pocit i co se týká trénování, kluci B o h u n i c e
mitovala je jen práce. ‚B‘, vedoucí
to podaří, tak minimálně střed
měli chuť a limitovala
m letům se morálka Velké Mezitabulky by měl vyjít. Možná se minimálně střed tabulOproti dřívějším
říčí, podařilo
podaří skončit i výš, v což tajně ky by měl vyjít.
hodně zlepšila.“
ƔƔ Lze tréninkovou
kovou docházku ješ- se nám to také
doufám.“
před sezonou
sezono obavy. Běhal mi mráz
tě vylepšit?
po zádech, že
ž bychom měli dávat ta„Podívejte, to je složité. Pokud budu
kové počty. Trošinku pokulháváme
vycházet ze svéé představy, čeho by
sáhnout, tak si budu
v obranné činnosti, pokud se ale
měl mančaft dosáhnout,
me tomu přizpůsozlepšíme, tak to bude dobré.“
říkat ano, musíme
ƔƔ Věříte, že
ž minimální zásahy do
bit i tréninky a budu po hráčích
k lepším výsledradili čas i třeba
kádru pomohou
pom
chtít, aby si vyhradili
kům?
na úkor rodinyy a podobně.
„Samozřejmě. To je jasné dané.
anu jsou to
„Samozřej
Na druhou stranu
déle bude kádr pohromadě,
Čím dél
ale amatéři, kteříí za trénink
mají. Je to
tím více
víc se bude zdokonalovat.
ani zápas nic nemají.
A je předpoklad, že půjdeme
velice ošidné, alee pokud
sledky
na
nahoru. Je to spojitá nádochceme mít výsledky
bba s tréninkovou morála jít v tabulce nahodou
kkou. Pokud bude dobrá,
ru, tak hráči budou
véttak je určitá šance, že to
muset tréninkovéábbude dobře fungovat.“
mu procesu dáƔƔ Co si přejete do zbytku
vat ještě troškuu
sezony
sezony?
víc.“
ƔƔ Přinesla vám
„Osobn
„Osobně si přeju zdraví, to je
podzimní část radost?
dost zá
zásadní. A mančaftu, aby
vdu řekl,
hráčům drželo zdraví a zranění
„No, abych pravdu
át klidně
se jim vyhýbala minimálně tomohli jsme uhrát
áct bodů.
lik jako
jak na podzim. A když se
dvanáct až čtrnáct
umístí
Nezvládli jsmee utkání
umístíme do půlky a výš, bude
sme měli
spokoj
v Kuřimi, kde jsme
spokojenost nejen z mé strany,
dybychom
ale i ze
z strany vedení oddílu,
bodovat, a kdybychom
Foto: Jiąí Možný
tní sestavě,
sestavě
byli v kompletní
hráčů a diváků.“

“

Michal BURGET
Tomáš ČIŽMÁRIK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pivoti:

Tomáš JURÍK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD
Spojky:

Martin BEČIČKA
Kristián BOKŮVKA
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH
Změny v kádru:

Přišli: Michal Burget (obnovení kariéry)
Odešli: Michal Jurík (konec kariéry)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Alois JURÍK
Vedoucí mužstva: Svatopluk ORDELT
Předseda oddílu: Jiří HRUBÝ

Domácí
154 - Ivančice, 135 - Prostějov,
126 - Velké Meziříčí, 99 - Kostelec,
78 - Hustopeče, 64 - Brno „B“, 62 Napajedla, 59 - Kuřim, 55 - Telnice,
51 - Maloměřice, 50 - Juliánov, 45 Bohunice „B“.
(zdroj: www.chf.cz,
www.hazena.pb.cz)

GENERÁLKY
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VELKÁ BYSTŘICE, PROSTĚJOV
Poslední prověrkou pro Kostelec
i Prostějov byl víkendový turnaj
ve Velké Bystřici. Ten ovládl bez
ztráty bodu domácí výběr, druhá
byla Lesana Zubří, třetí díky jedné
výhře Sokol II Prostějov a čtvrtý
bez bodu kostelecký Sokol, jenž
prohrál derby 20:21.
„Nebyli jsme kompletní, musíme
si s tím ale poradit, protože nemoci
a zranění mohou přijít kdykoliv. Loni
jsme měli kvalitnější zimní přípravu,
mrzí mě, že jsme letos museli zrušit
soustředění. Kluci se ale musí semknout a porvat se o to,“ hodnotil
poslední prověrku před nedělním
večerním duelem s Telnicí zkuše-

Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA

11 0
10 0
1 0

0 0
0 0
0 0

Køídla:

Tomáš FRELICH
8
Jan GREPL
9
Martin GRULICH 9
Lukáš CHALUPECKÝ
0
Jiří KOPECKÝ
1
Pavel PŘIKRYL
6
Petr ZAPLETAL
8

2
6
30
1

2
1
4
0

0
0
0
0

0 0 0
47 4 0
7 2 0

Pivoti:

Josef HUMPOLÍČEK 10
Jan OŠČÁDAL
1
David PALIČKA
8
David ŠEVČÍK
3
Lukáš ŘÍČÁŘ
1

6
0
7
1
0

8
0
3
0
0

1
0
1
0
0

26
6
16
0
55
18
40
36

1
0
2
0
8
1
1
9

0
0
0
0
1
0
0
0

Spojky:

Marek DOSTÁL
Michal FRELICH
Marek GREPL
Václav PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
Martin ŠVEC
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL

8
9
6
2
10
10
9
9

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jiří GREPL
Starosta Sokola: Lukáš CHALUPECKÝ
Poznámka:
Za jménem následuje počet vstřelených branek
a obdržených žlutých a červených karet.
Zdroj: www.chf.cz
SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK –
SOUPISKA PRO JARO 2015

Brankaøi:

Lukáš MACH
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
Køídla:

Tomáš FRELICH
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Jiří KOPECKÝ
Jindřich PRÁŠIL
Pavel PŘIKRYL
Jakub RIKAN
Petr ZAPLETAL
Pivoti:

Josef HUMPOLÍČEK
David KOPEČNÝ
David PALIČKA
David ŠEVČÍK
Lukáš ŘÍČÁŘ
Spojky:

Marek DOSTÁL
Michal FRELICH
Jan OŠČÁDAL
Václav PRÁŠIL
Michal SCHEJBAL
Jan SMÉKAL
Martin ŠVEC
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL
Změny v kádru:

Přišli: Odešli: Marek Grepl (pracovní povinnosti)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jiří GREPL
Starosta Sokola: Lukáš CHALUPECKÝ

ný trenér Prostějova Alois Jurík.
Pozitivně se mu jevil teprve prvním
rokem straší dorostenec Čelovský,
jenž by mohl na pravém křídle nahradit Jurečku. Naopak defenziva přináší vrásky. „V obranné fázi to nebylo to
pravé ořechové. Systém 1-5 nám nefungoval, bez Jurečky nebo Bokůvky
to nejde, takže to asi nebudeme hrát.
0-6 také není stoprocentní, ale pracujeme na nich již delší dobu,“ sdělil
s tím, že mu nově kvůli střevní chřipce chyběl i Procházka.
Naopak týden starý incident s Kosinou je vyřešen. „Vyplynulo to z emocí, je ale normální, aby se trenér zlobil
na hráče. Uklidnili jsme se a pokračuje dál,“ podotkl Jurík.
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navštivte stále více oblíbenější inter

házená extra

O nadcházejícím víkendu se rozebø

původní texty a foto
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Druholigová házenkářská sezona 2014/2015 se chystá zahájit svou
druhou polovinu a při této příležitosti přináší Večerník krátké ohlédnutí
za úvodními jedenácti koly, po nichž se oba regionální zástupci drží
mezi průměrem své skupiny. Opticky o fous lépe je na tom Prostějov,
jenž ke čtyřem výhrám přidal stejný počet remíz a je vinou nejhoršího
skóre z dvanáctibodové trojice sedmý, hned za ním rovné dva body
ztrácí Kostelec na Hané. Tento odstup však určilo až derby v závěrečném
podzimním kole, které vyšlo o poznání více pořádajícímu Sokolu II. Při
pohledu na tabulku pravdy jsou na tom ale oba celky naprosto stejně,
rovná nula značí, že se na jaře představí Prostějov doma jen pětkrát, zatímco Kostelec šestkrát. Na této dvoustraně dále najdete pohled na celou soutěž optikou čísel, tedy pětici tabulek znázorňujících celkový stav
i bilanci doma, venku a v obou poločasech, statistiky celé soutěže i obou
zástupců Prostějovska ve třetí nejvyšší domácí soutěži. Následuje výhled
redakce na podzimní dění ve druhé lize a obsáhlé rozhovory s trenéry
obou celků Aloisem Juríkem a Jiřím Greplem, které doplňují aktuální
soupisky pro jarní část a shrnutí generálky v podobě turnaje pořádaného
Velkou Bystřicí. Nyní tak nastane celkem jedenáct házenkářským
víkendů proložených dvěma volnými termíny. Zcela nakonec v neděli
10. května dojde i na odvetu, o půl jedenácté dopoledne se v kostelecké
městské sportovní hale utkají domácí hráči s prostějovským rivalem. Na
podzim doprovázela tento duel parádní kulisa a za tři měsíce se ukáže,
jestli i nedělní předobědový čas přiláká tolik návštěvníků jako ten sobotní
podvečerní v tělocvičně reálného gymnázia.

2.liga mužù JM 2014/2015
TABULKA PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
Mužstvo
1. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
2. TJ Sokol Brno Juliánov
3. HK Ivanþice
4. TJ Fatra Slavia Napajedla
5. TJ Sokol II Prostčjov
6. SHC MalomČĜice
7. Házená Legata Hustopeþe
8. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
9. Handball KP Brno „B“
10. SK KuĜim
11. TJ Sokol Telnice
12. TJ Tatran Bohunice „B“

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

TABULKA DOMA:

1. Ivanþice
2. Juliánov
3. Velké MeziĜíþí
4. Napajedla
5. Prostčjov
6. Hustopeþe
7. Kostelec
8. Brno „B“
9. MalomČĜice
10. KuĜim
11. Telnice
12. Bohunice „B“

6
7
5
6
6
5
5
5
6
5
5
5

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

0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
7
6
6
6
4
4
5
4
2
2

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

3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
9

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

P
2
2
3
4
3
5
4
6
7
7
7
9

S
318:285
337:301
305:248
340:309
326:317
310:298
323:293
303:299
335:349
281:357
258:302
261:339

B
17
16
16
13
12
12
12
10
8
7
6
3

+/(7)
(2)
(4)
(1)
(0)
(0)
(2)
(0)
(-2)
(-3)
(-4)
(-7)

TABULKA VENKU:

177:127
221:183
154:117
210:170
173:155
156:112
154:122
176:153
174:155
138:140
119:127
130:154

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

1. Velké MeziĜíþí
2. Juliánov
3. Ivanþice
4. MalomČĜice
5. Napajedla
6. Hustopeþe
7. Prostčjov
8. Kostelec
9. Telnice
10. KuĜim
11. Brno „B“
12. Bohunice „B“

158:143
151:129
160:142
167:147
150:132
158:163
171:151
125:133
133:143
154:152
132:172
123:175

15
14
14
13
13
13
10
10
10
9
7
4

1. Ivanþice
2. Velké MeziĜíþí
3. Napajedla
4. Prostčjov
5. Juliánov
6. Hustopeþe
7. Kostelec
8. MalomČĜice
9. KuĜim
10. Brno „B“
11. Bohunice „B“
12. Telnice

1. POLOÈASY:

1. Velké MeziĜíþí
2. Ivanþice
3. MalomČĜice
4. Juliánov
5. Hustopeþe
6. Brno „B“
7. Napajedla
8. Telnice
9. Kostelec
10. Prostčjov
11. KuĜim
12. Bohunice „B“

V
8
7
8
6
4
6
5
5
4
3
2
1

6
4
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6

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

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

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

164:168
116:118
128:121
136:143
130:139
167:181
153:162
149:177
139:175
143:217
159:196
131:185

7
5
4
4
4
4
3
2
1
1
0
0

154:119
160:142
169:158
172:165
170:154
173:161
170:156
150:156
149:185
177:186
138:164
133:169

17
16
16
16
13
12
10
9
8
6
5
4

2. POLOÈASY:

Nejlepší
støelci:
85 - Jan Šustek
Š
k (Juliánov), 83 Jiří Kosina (Prostějov), 78 - Jiří
Kozlovský (Prostějov), 74 - Marek
Jahoda (Hustopeče), 70 - Ivo Knol
(Telnice), 69 - Jan Musil (Brno
„B“), 63 - Jan Šáš (Napajedla), 62 Martin Myslík (Hustopeče), Jakub
Bezděk (Velké Meziříčí), 57 - Jiří
Chrást (Juliánov), 56 - Jakub Štěrba
(Ivančice), 55 - Jan Smékal (Kostelec), Michal Stříž (Maloměřice), 53
- Roman Matušík (Velké Meziříčí),
52 - Lukáš Martinát (Brno „B“),
50 - Pavel Strašák (Velké Meziříčí),
Adam Stein (Juliánov).

Èervené
karty:
1 – Jakub Raška, Tomáš Čižmárik
(oba Prostějov), Jan Smékal, Josef Humpolíček, David Palička
(všichni Kostelec), Jakub Bezděk
(Velké Meziříčí), Miloš Necid
(Velké Meziříčí), Lukáš Burčík,
Pavel Princ, Roman Beneš, Ondřej
Synek (všichni Bohunice „B“), Jan
Kvasnička (Ivančice), Ivo Knol,
Jiří Kielar (oba Telnice), Vojtěch
Kopřiva (Kuřim), Zdeněk Kašný,
Dominik Habarta (oba Napajedla), Jakub Šenkyřík (Brno „B“).

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
7
5
5
5
4
4
3
2
2

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

2
2
2
2
3
4
6
6
7
8
8
9

2minutová
vylouèení:
11 – Jiří Kozlovský (Prostějov),
Miloš Necid (Velké Meziříčí),
Michal Stříž (Maloměřice), 9 – Jiří
Vymetal (Kostelec), Michal Jura
(Prostějov), 8 – Jan Smékal, Josef
Humpolíček (oba Kostelec), Jakub
Bezděk, Pavol Živčič (oba Velké
Meziříčí), Robin Večeřa (Ivančice),
Tomáš Petružela (Juliánov).

Odebrání
registraèky
1 – Josef Kaplan, Marek Vacula (oba
Napajedla), Jakub Bezděk (Velké
Meziříčí), Tomáš Jochman (Telnice),
Karel Oulehla (Ivančice).

Promìnìné
sedmièky:
28 - Jiří Kosina (Prostějov), 19
- Marek Jahoda (Hustopeče), 15
- Jiří Havelka (Maloměřice), 14 Pavel Strašák (Velké Meziříčí), 13 Jakub Štěrba (Ivančice), 12 - Pavel
Přikryl (Kostelec), 11 - Jiří Kozlovský (Prostějov), Jakub Vraný
(Bohunice „B“), Jiří Konečný (Telnice), 10 - Jan Musil (Brno „B“),
Ivo Knol (Telnice).

Kostelec na Hané i Prostějov si hlídají kli
Áì
T
N
E
KOM
Ani výrazně podařená, ani zpackaná
není zatím aktuální sezona v podání
regionálních házenkářů. Nula v tabulce
pravdy znamená střed tabulky a dobrý
vklad do zbývajících jedenácti utkání,
kdy by mohl nastat posun vzhůru. Oba
celky totiž vzhledem ke své tradici nemohou mít pouze záchranářské ambice
a zejména Prostějov by při pohledu na
současný kádr mohl atakovat absolutní
čelo.
V létě se toho napsalo poměrně hodně
o tom, že Sokol II. opouští mozek hry
Štěpán Gazdík, i díky tomu se podařilo
na dalšího půl roku přemluvit Michala
Juríka. Ztráta to sice byla nepopiratelná,
stávající sestava se s ní ale dokázala poměrně úspěšně vyrovnat.

Větší starostí se nakonec ukázal zdravotní stav jednotlivých hráčů. Před rokem
na téměř celou půlsezonu vypadl Kosina
a nastaly velké trable, loni na podzim to
byli Chytil, Valach a Raška s Šestořádem. Je až s podivem, kolik házenkářů
rok co rok právě vinou zranění prostějovským lodivodům schází.
Platilo to již za Josefa Zedníčka a víceméně nic se v tomto směru nezměnilo ani
za éry Aloise Juríka. Na vině může být
vedle zápasové smůly také nadměrné
zatížení v kombinaci sportu s civilním
zaměstnáním, méně kvalitní regenerace,
individuální dispozice.
A z tohoto pohledu nebude ani jaro zcela
bezproblémové, dlouhodobě mimo totiž
bude Jurečka a po zápalu plic a poranění kotníku nelze očekávat ani okamžitý
návrat Bokůvky.
Podstatné tak je, že se podařilo vyřešit
nedávný konflikt z Jeřábkova memoriálu a kouč Jurík i spojka Kosina našli společnou řeč. Jiné vyústění by neprospělo
nikomu. Prostějov by přišel o velkého kanonýra a soupeři by o to větší pozornost
mohli věnovat další velké ofenzivní opoře Kozlovskému. A Kosina by si musel
zvykat na nové spoluhráče, možná i jiný
styl a úkoly, musel by dojíždět.
Při tomto výčtu by tak měl lepší z regionální dvojice alespoň udržet nastolený
trend, byť to asi bude znamenat vozit
body z cizích hřišť. Doma totiž mimo

Házená je tvrdým sportem, o éemž se pąi prosincovém derby pąesv÷déil i kostelecký
jiné přivítá druhé Ivančice, třetí Juliánov,
čtvrtá Napajedla. Tuto sestavu doplňují rezervy celků z vyšších soutěží – Brno
„B“ a Bohunice „B“.
Kostelec netrápila na podzim až tak
vydatně zranění, jako spíše nutnost vyrovnat se s letními odchody zkušených

hráčů. Velkými posilami se tak ukázali
zuberští Dostál s Přikrylem, kteří mužstvu vydatně pomohli.
Pod taktovkou velezkušeného Jiřího
Grepla si obměněný kádr vedl doma téměř stoprocentně a spolehnout se mohl
zejména na útočnou sílu. Ta obranná

v silné sestavČ. V padesáté minutČ
vedeme o gól, ale tu pasáž prohrajeme 1:6 a je vymalováno. Za
vším vidím ztrátu koncentrace.“.
ƔƔ Jaké tedy byly hlavní úkoly
zimní pĜípravy?
„Nemám strach, že by kluci fyzickou kondici nenabrali, musí se ale
zapracovat hlavnČ na psychice. AĢ
je to, jak chce, kdyžž jsem loni pĜek se potvrdilo,
vzal ProstČjov, tak
co se všeobecnČ vČdČlo, že když
alonem, tak ho
hráþi neví, co s balonem,
n dá gól!
dají Kosinovi a on
ozdČlit
Je potĜeba zátČž rozdČlit
na všechny hráþee na
place. K Jirkovi Koirka
sinovi se pĜidal Jirka
Kozlovský, jenž je suyšší
per hráþ a má na vyšší
soutČž. Mám tedy dvČ
ky
kvalitní ostré spojky
a je potĜeba, aby se
k nim pĜidali takéé
další.“
ƔƔ Jak se naopak
k
podaĜilo vyrovnat s letními odchody?
il
„Mužstvo opustil
em
Gazdík a mČl jsem
z toho vČtší strach.. Je
terý
to kluk ze ZubĜí, který
ravprošel celou pĜípravrátil
kou, teć se tam vrátil
a na jaĜe bude hrát
ínČ.
extraligu ve ZlínČ.
A musím Ĝíct, že ten
bouk
kluk na to má. Klobouk
ulkou,
dolĤ pĜed Mikulkou,
který si na stĜedníí spojce pomalu zvyká na to,
m hry
že musí být pánem
a kolem nČj se to musí
de do
toþit. Je hravý, jde

prĤniku, není to typ stĜelce jako
Kosina nebo Kozlovský, ale roste ve velikého hráþe. Zaznamenal
obrovské zlepšení v obranné fázi
a teć k nČmu ještČ pĜišel BokĤvka,
takže na spojkách velký problém
není. Trošiþku mČ ovšem zlobí
kĜídla a pivoti.“
ƔƔ V þem konkrétnČ?
„Pohled na tabulku stĜelcĤ jasnČ dokazuje prioritu ostrých spojek, a sice Kosinu a Kozlovského. Chybí
nám vČtší poþet branek z prostoru
kĜídel a pivotĤ a vĤbec vČtší kreativita ostatních hráþĤ. Kádr je sice
mladý, má už ale dost odehráno ve
druhé lize a nemĤžeme se vymlouvat na nezkušenost. Je to kvalitní
tým schopný udržet se v horní po-

protiútokĤ. Tomáš Jurík je v obranČ
slabší mĤže ale alternovat s Raškou, který je naopak skvČlý obranáĜ. Má sice trochu nadváhu, ale na
tuto soutČž to staþí.“
ƔƔ Vyvíjí se zatím liga podle vašich oþekávání?
„Dá se to tak Ĝíci, jen Juliánov je
neþekanČ vysoko. Má však kvalitní kádr a je tam oprávnČnČ. Ivanþice chtČjí postoupit a vedou si dobĜe, Velké MeziĜíþí pĜedvádí Ĝíznou
házenou, Napajedla byla dobrá už
v severní skupinČ, chvíli jim ale
trvala adaptace a stČžovali si na
rozhodþí. Hustopeþe jsou tradiþnČ
silné a Brno ‚B‘ a Bohunice ‚B‘
se jako rezervy chtČjí udržet. Mají
házenkáĜské haly, takže by mi to
nevadilo. Kostelec jsem oþekával
Jirk Grepl je
uprostĜed, protože Jirka
ta jsem pozkušený trenér, stejnČ tak
þítal s KuĜimí a Telnicí dole.“
ƔƔ MĤžete mít ve dr
druhé pĤlce
soutČže ještČ záchran
záchranáĜské starosti?
„Padat by mČly jen po
poslední dva
týmy, my jsme sedmí a na sestupové jedenácté místo má
máme náskok
šesti bodĤ, ale já rozhodnČ
rozho
neoþekávám jaro bez problé
problémĤ. ZvlášĢ
jestli kluci nepĤjdou as
aspoĖ trochu
do sebe, nezlepší pĜístu
pĜístup a hodnČ
nezaberou. Hned na úv
úvod jedeme
do Telnice, která je pprávČ pĜedposlední a bude tak hhrát o život.
Pak hostíme Nap
Napajedla, jež
mají v kompl
kompletní sestavČ hodnČ siln
silný manþaft.
A pĜípadné ddvČ porážky nás mĤžou k sestupu
rychle pĜiblí
pĜiblížit. Tudíž
apeluju na hhráþe, aĢ si
uvČdomí váž
vážnost situace a pĜestano
pĜestanou se chovat
jako dneska
dneska.“

PRO TĚLO
I DUŠI

PRO NÌŽNÉ POLOVIÈKY...

Už jste slyšeli o mandalách?
E

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem ráda, že jste si i dnes našli chvíli času
u na
druhý díl nové speciální strany, takzvaného
ého
„SERVISU PRO ŽENY“. Velice mě těší,
ěší,
že tuto stranu nečtou jen ženy, ale i muži.
ži.
Srdečně vás tedy všechny vítám. Pohodlně
ně
se usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba
ba
imenšízákusekapojďmesespolečněpodídívat na to, co jsem si pro vás opět připravila.
a.
Pro ty z vás, kteří mají potíže se spánkem,
em,
se zkusíme zaměřit na možnou příčinu,
inu,
dále se podíváme, co jsou to mandaly a také
si zkusíme podpořit určité oblasti života
pomocí svíček. Dnes pro vás mám i jednu
novinku, společně si zacvičíme. A vězte,
e, že naše
cviky jsou vhodné úplně pro všechny. Samozřejmě
ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor.
vor.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová.

„

Motto VEČERNÍKU:
„Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit velké
věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“
Matka Tereza

xistují různé způsoby
zp
a metody,
jež nám pomohou
pom
zpracovat
emoce, najít vnitř
vnitřní rovnováhu či
třeba získat energii.
energ Mandaly, nádherné obrazce s ohromnou silou,
jsou právě jedn
jednou z nich. Co je to
mandala, ja
jak funguje a s čím
nám můžeme
mů
pomoci, to
se do
dozvíte v následujícím článku…
Slovo mandala
pochází ze sanskrtu
(jeden
z nejstarších jazyků
ků) a znamená magický oblouk
oblouk, kruh. Svůj původ
mají mandaly
manda v buddhistické
a hinduisti
hinduistické tradici. Mandalu však nalezneme v různých fo
formách a ve všech
kulturá
kulturách a v každé době.
Nepatř
Nepatří tedy do žádné
konkré
konkrétní kultury, ale je
to nadč
nadčasový symbol jedt a rovnováhy, který je
noty
užíván i v naší křesťanské kultuře. Řada
kostelů, chrámů a rotund je zdobena
mandalou. Mandala je ve své podstatě vždy kruhová (může být i kruh ve
čtverci), to proto, že kruh je od pradávna magický symbol, je nekonečný, je

K zamyšlení

Pak si zapalte zelenou svíčku

R ecept pro vás

Jableèné
taštièky
uk, přidáme mouku, ocet, sůl a vodu. Vše řádnně vypracujeme
na hladké a nelepivé těsto, kteeré zabalíme do
potravinářské fólie a dáme na chvíli do lednice
odležet. Poté těsto na pomouččněném vále vyválíme na tenký plát a pomocíí rádýlka vykrajujeme stejně velké čtverečky. Do středu každého čtverečku dáme lžičku tvvarohové náplně
a na kousky nakrájená jablka. Poté těsto přehneme a dobře upevníme okraaje k sobě. Před
pečením potřeme rozšlehaným
m vejcem a dáme
do trouby přibližně na 12 – 15 minut upéct.
Náplň: V misce smícháme tvaaroh společně se
žloutkem a cukrem. Jablka olouupeme a nakrájíme na malé kousky.

Pokud tedy potřebujete ve svém životě
podpořit nějakou oblast, zkuste si zapálit
určitou barvu svíčky. Vždy by však naše
úmysly měly být čisté. V žádném případě
nezapalujeme svíčky s jakýmkoliv zlým
úmyslem nebo myšlenkou. Všechny naše
vědomé myšlenky musí být u zapalování
svíček pouze pozitivní. Pokud si chceme
přivolat peníze, lásku, dítě, štěstí apod.,
než svíčku zapálíme, vizualizujeme si právě to, co si přejeme. Můžeme si promítat
obrazy či celé situace. Pokud potřebujeme
zvýšit příjem financí, vylepšit zaměstnání,
náš pracovní růst, zvolíme zelenou svíčku. Zelená svíce se používá i tehdy, když si

500 g
250 g
2
1
2 dl
1
4
250 g
1
1

přejeme dítě, při léčení či uzdravení. Žluté
svíčky se zapalovaly během rituálů, které
mají zvýšit schopnost vidět do budoucna.
My ostatní je můžeme zapalovat, když se
potřebujeme učit nové věci, je to také barva
odpuštění a komunikace. Doporučuje se
zapalovat před cestováním. Modrou svíci
pak použijeme, pokud nás trápí potíže se
spaním. Svíčku nabijeme naší vizualizací
tím, že si budeme představovat, jak dobře
spíme. Před spaním svíčku samozřejmě
uhaste. Modrá svíčka pomáhá uklidňovat
od rozčílení a netrpělivosti, přivádí k duchovnu. Fialová svíčka je symbolem síly
a moci. Používá se při meditacích a spiritu-

Těsto:

hladké mouky
másla
lžičky octa
lžička soli
vody
vejce na potření

Náplň:

jablka
měkkého tvarohu
žloutek
vanilkový cukr

“

Potvrdilo se, co se všeobecně vědělo, že když hráči neví, co
s balonem, tak ho dají Kosinovi a on dá gól. Je potřeba zátěž
rozdělit na všechny hráče.

lovinČ tabulky, dopouštíme se ale
spousty technických chyb. TĜeba
David Jureþka bohužel nepromČnil spoustu trhákĤ a rychlých

kých a psychických obtížích, bývá i nástrojem při psychoterapii atd. Někdo
ji má umístěnou na zdi, další u postele,
stále v pohybu, cirkuluje a žije.
v práci, jiní ji nosí přímo u sebe
Uvádí se, že mandaly jsou
a další s ní přímo pracují, ať
staré jako lidstvo samo.
už za pomoci meditací
A čím je mandala tak
či přikládání přímo
zvláštní? Ve středu
na bolestivá místa na
mandaly se ukrývá
těle apod. Informací
vesmírná síla, kterou
o mandalách je celá
hojně využívaly již
řada, stejně tak jejich
staré kultury. Dnes se
využití by vydalo na
k tomuto pomalu vracídalší z mnoha knih, které
me. Někteří mandaly pouse jimi již zabývají. Mandaly
žívají z estetických důvodů, jiní pro
si můžeme vyrobit sami, nalézt je na
jejich léčivou sílu či dokonce pro navá- internetu nebo je můžeme zakoupit
zání kontaktu s bytostmi světla. Pokud v ezoterických obchodech nebo něktemandaly vytváříme sami, můžeme do rých knihkupectvích.
nich zakreslit, to co nás trápí, své bloky,
PRACUJETE S MANDALAMI?
negativní pocity a emoce. V takových KRESLÍTE MANDALY? POpřípadech je pak vhodné mandalu KUD ANO, BUDEME RÁDI,
zlikvidovat. V opačném případě, kdy KDYŽ NÁM SVŮJ VÝTVOR
jsou naše vlastní mandaly vytvořeny I S POPISEM ZAŠLETE NA
v pozitivním stavu, necháme je půso- NAŠI EMAILOVOU ADRESU
bit. Mandala svými energiemi působí VECERNIK@PV.CZ ČI SVOJI
tam, kde ji umístíte. Vy, co mandaly MANDALU ZANESETE PŘÍneznáte, zkuste si nějakou najít, vyrobit MO DO NAŠÍ REDAKCE. VAŠE
či koupit. Chvíli ji sledujte a uvidíte, že MANDALY BUDEME POSTUPse najednou zklidní váš tep, dech, uvolní NĚ NA NAŠÍ NOVÉ STRANĚ
se napětí a budete se cítit lépe. Mandala ZVĚŘEJŇOVAT. TĚŠÍME SE
NA VAŠE KRÁSNÉ MANDALY.
se mimo jiné používá při léčbě fyzic-

“
Chcete mít více peněz?

Svíčku si můžeme zapálit pro navození atmosféry, jen tak pro radost nebo kvůli vůni.
Svíčky se však již celá staletí používaly i pro
různá kouzla, čáry, máry a rituály, ať už se
týkaly černé magie nebo bílé. I v dnešní
době se v některých „oborech“ používají
svíčky pro vylepšení života. I dnes se za pomoci svíček provozují různá kouzla, magie,
meditace či modlitby. Někdo tomu věří
a někdo zase ne. Nebudeme tu provozovat
žádnou magii, a to ani černou a ani bílou.
Pouze si řekneme, které barvy svíček nám
mohou pomoci při různých příležitostech
a co která barva u svíčky znamená…
Každá barva svíčky má však svůj význam.
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Prostějovský trenér Sokola II je spokojen pouze s počtem bodů

ƔƔ Nejprve se ještČ vraĢme
k podzimní þásti. Jaké dojmy ve
vás zanechala úvodní polovina
roþníku?
„Pomýšlím výš... S podzimní þásti
sezony nejsem spokojený, i když
to zní tvrdČ. MĤže být spokojenost pouze s poþtem získaných
bodĤ, to je vše. Dvanáct bodĤ ale
znamená být v tabulce pravdy na
nule, což je pro mČ velice dĤležitý
ukazatel. Jen se potvrzuje, že když
se doma vyhrává a venku prohrává, tak body staþí na stĜed tabulky. Myslím si, že tento tým má na
víc i pĜesto, že nás potkaly nČjaké
zdravotní trable. Mám výhrady
k obranné fázi, která má daleko
k ideálu, a jak se ukázalo, nejvČtším problémem je komunikace
mezi hráþi... Druhým problémem
byl stav fyzické kondice, který nebyl u všech hráþĤ na stejné výši.
Tady bylo vidČt, kdo a jak absolvuje tréninkovou jednotku.“
ƔƔ Co dalšího brání tomu, abyste atakovali vyšší pĜíþky?
„NejvČtším problémem je fakt, že
kluci nedokáží udržet maximální soustĜedČní po celých šedesát
minut. My jsme v nČkterých zápasech doopravdy byli jak Jánošík, bohatým jsme brali a chudým dávali. (lehký úsmČv) Ztratit
bod doma s poslední Telnicí, dát
jej KuĜimi, to jsou ztráty, které
mČ ještČ teć iritují k bČsnČní. Je
to škoda. Mohli jsme mít o dva
body víc, kromČ jediného zápasu
v Ivanþicích jsme utkání mČli pod
kontrolou. V Napajedlích pĜišla
desetiminutová pasáž, bohužel se
nám to ve druhé pĤli stává. V Bohunicích i na ‚béþku‘ Brna je to
tak škoda, pĜestože oni nastoupili

společnost

původní zpravodajství z Prostějova

ALOIS JURÍK: „BYLI JSME JAK JÁNOŠÍK. TO SE MUSÍ ZMĚNIT“
Přesně na nule dokončili podzimní část jihomoravské skupiny druhé
ligy házenkáři Sokola II Prostějov. Z tohoto pohledu tak splnili přání
svého kouče Aloise Juríka a patří do aktuálního souboje o čtvrté až
sedmé místo. Zkušený stratég ovšem stále vidí spoustu věcí, na nichž
je potřeba zapracovat. Vedle fyzické kondice to je zejména lepší komunikace na hřišti a koncentrace po celých šedesát minut hry. S tím
souvisí i větší očekávání od pivotů a křídel, aby výsledky až tolik nestály
pouze na spojkách. První příležitost k porovnání nabídne už víkendové vystoupení na palubovce Telnice. Ještě předtím rázný kouč dbající
na disciplínu poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

alitě. V kombinaci s modrou svíčkou bývá
používána při léčebných rituálech. Červená
barva symbolizuje zdraví, fyzickou energii,
vášeň, sex a odvahu. Růžová svíčka pomáhá
při posílení lásky a přátelství. Údajně se používá i při svatebních rituálech. Oranžovou
svíčku použijeme, pokud si chceme přilákat sympatie a náklonnost nějaké osoby,
je to barva družnosti, společnosti, přitažlivosti. A závěrem nesmí chybět černá a bílá.
Černé svíčce bychom se raději měli úplně
vyhýbat. Bílá je pak univerzální barvou,
symbolizuje čistotu a ochranu. Je možné ji
zapálit při pocitech strachu, jako ochrana
před negativními vlivy.

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

1.

Nejdříve se postavíme doprostřed,
přesně mezi futra a ruce
na ně umístíme tak, aby
byly v pravém úhlu.
Nyní zvedneme libovolnou
nohu do pravého úhlu
(aby se neprohýbala
bedra). Pokud ji neudržíme ve vzduchu,
vezmeme si na pomoc židli, kam si
nohu položíme (dbáme na pravý
úhel). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. S výdechem se pak mírně zapřeme do
rukou, které jsou stále v pravém úhlu,
a uvolníme hrudník dopředu. V této
poloze vydržíme po dobu alespoň
5 sekund. Následně se pomalým pohybem vracíme zpět. Cvik opakujeme pětkrát za sebou a pokud možno
třikrát denně. Uvidíte, že se nejen, že
budete cítit lépe, ale při pravidelném
cvičení budete i vzpřímenější a méně
se vám budou blokovat žebra, uvolní
se ramena atd.
U tohoto
cviku si nejdříve klekneme na zem. Následně se
položíme na kolena a natáhneme ruce.
Nejlépe třikrát se zhluboka nadechneme. Opět se nadechujeme směrem od
břicha do žeber, které se tímto otevírají
do široka. Dech nezastavujeme, ale
postupujeme dále směrem nahoru.
Jakmile zharmonizujeme dýchání,
přejdeme k další části cviku.
Nyní se pomalu přeručkujeme na pravou
stranu, tam, kam nám to naše tělo
dovolí. Zadek však necháme ležet
na patách. V této pozici zůstaneme
a pomalu se nadechneme do levé
strany plíce. Cítíme, jak se levá plíce
rozšiřuje a naplňuje vzduchem. Poté
vydechneme a opět nadechneme
do levé plíce. Provádíme minimálně
třikrát.
Z pravé
strany se
pomalu přeručkujeme na levou
stranu a zase tam, kam nám to náš
rozsah dovolí. V této pozici zůstaneme a pomalu se nadechneme
do pravé strany plíce. Cítíme, jak
se pravá plíce rozšiřuje a naplňuje vzduchem. Poté vydechneme
a opět nadechneme do pravé
plíce. Provádíme minimálně třikrát. Následně se vrátíme zpět
doprostřed. Kde se zhluboka nadechneme a vydechneme. Tento
cvik je vhodné opakovat třikrát
denně. Tento cvik je vhodný při
blokádách žeber i zad. Pokud je ve
vašich silách cvičit jednou denně,
je to lepší než nic. Závěrem se z tohoto cviku narovnáme a pomalu
vstáváme z kleku. Za odměnu si
zatleskáme. Budu se na vás těšit
zase příště.

2.

3.

Má osudová 4.
LÁSKA
Domácí

Podělte se s celým
m světem
sv
o radost
ze své svatby a zvěčněte
zvvě
svůj velký
stránkáách nejčtenějšího
den na stránkách
ka v regionu.
periodika
Stačí, kkdyž nám
pošle
et snímek
pošlete
termínne a místem
s termínem
konání vašeho
vašše velkého
ddne,
ne, kterýý můžete dopplnit
lnit o kkrátký vzkaz
pro sv
svoji lásku.
V
šee nám
n pošlete
Vše
nna emailovou
adresu:

editor@vecernikpv.cz

Foto: Jiąí Možný
Foto

Ráda bych vás seznámila s novou rubrikou cvičení pro tělo
i duši. V tomto okénku se budeme společně věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
V dnešním díle se zaměříme na
naše záda. Schválně, podívejte
se kolem sebe, kolik lidí se hrbí?
Téměř všichni. Tento cvik je tedy
vhodný úplně pro všechny a lze
jej provozovat kdykoli a kdekoli.
Při tomto pravidelném cvičení
budeme nejen vzpřímenější, ale
vyhneme se i blokádám zad, žeber atd. Další cvik je vhodný opět
pro všechny. Je výborný při blokádách žeber i zad. Jdeme na to...

CHCETE Večerník
NADÁLE

ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte
stranu 22

5.

32

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

inzerce

JESTŘÁB

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV
až za týden

Staéily dv÷ pąesné stąely a hráéi
se mohli t÷šit z cenné výhry nad
èeskými Bud÷jovicemi.
Foto: Jiąí Možný
by nám pomoci,“ těší Vykoukala.
A zdatně se opět jevil i Radim Matuš,
jenž díky reprezentační pauze přijel
vypomoci z Třince. „Tohle si řeší pan
Čech, snad se mu ale podaří umluvit
pana Kalouse. Ukazuje se ale, že zranění Václava Meidla je pro nás megaztrátou. Umí se udržet na kotouči, vytvořit
šanci, je platný kolem brány. Má dobré
tělesné předpoklady i zkušenosti,“ lituje nedávného úrazu podzimní posily
z Ústí nad Labem.
V případě Meidlova mladšího bratra Radka se kluby dohodly na střídavých startech do Třince ihned po
jeho hostování na Hané a stejně tak
platí dohoda, že Juraj Šimboch by
měl v Prostějově zůstat od Ocelářů
až do konce sezony.

Pondělí 9. února 2015
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Ve středu jedou hráči do Mostu... PROSTĚJOV DOMA UDOLAL FAVORIZOVANÝ MOTOR
PROSTĚJOV Porci závěrečných šesti utkání sezony 2014/2015 zahájí
hokejisté Prostějova na ledě Mostu.
Zatímco domácím díky dvanáctibodovému náskoku a lepším vzájemným zápasům s oběma soupeři
prakticky o nic nejde, hostům by se
velice hodilo navázat na obě venkovní střetnutí s tímto soupeřem a opět v
dalekých končinách bodovat.
Na konci září i v polovině prosince se v
Mostě zrodila remíza, v prvním případě
zvládli i díky zkušenému Vojtěchu Kubinčákovi lépe prodloužení domácí, ve
druhém zase hosté. Nyní už ale platí, že
dvanáctému týmu tabulky nepomohou
ani Kamil Charousek s Patrikem Petruškou, oba hostují do konce sezony v Třebíči. Pro Most to znamená ztrátu celkem
dvaačtyřiceti kanadských bodů.

Domácí mají vůbec nejhorší ofenzivu z
celé soutěže, navíc teď přišli o dalšího produktivního útočníka i obránce. Aktuálně
nejpilněji bodujícím útočníkem je tak se
sedmadvaceti zápisy Pavel Smolka, o dva
méně má Bohumil Slavíček.
Ač se to při pohledu na téměř dvě stovky
inkasovaných branek nemusí na první
pohled jevit, velkou oporou je pro Mostecké Lukáš Horák. Jednadvacetiletý
gólman získává i extraligové zkušenosti v
litvínovském dresu a v úspěšnosti zásahů
patří i v podprůměrném celku mezi ty
lepší.
S Mostem získali Jestřábi v tomto ročníku celkem šest bodů, tři doma a tři
venku. Od podzimu 2007 se jim ale na
ledě tohoto soupeře nepodařilo zvítězit v
normální hrací době. Napravit to budou
moci ve středu od půl šesté večer. (jim)

... a v sobotu hurá do Brodu!

PROSTĚJOV Vzájemné souboje
Prostějova s Havlíčkovým Brodem
sehrají významnou roli v bitvě o záchranu. K celkově pátému setkání
těchto dvou celků dojde v sobotu
od 17.00 hodin na Vysočině. A Jestřábi tam jedou s vědomím, že právě
v Kotlině se v polovině září dočkali
premiérových tří bodů v sezoně.
Posledních pět duelů aktuálně nejhoršího dua první ligy neskončilo remízou po šedesáti minutách, naposledy
se tak stalo v polovině listopadu 2007.
Od té doby hned čtyřikrát bodoval
naplno Prostějov, Havlíčkovu Brodu
se to podařilo jen 1. prosince uplynulého roku. Tehdy sice Jestřábi brzy
vedli 2:0, ale náskok prohospodařili
a prohráli 2:5.
V kádrech účastníků víkendového
souboje došlo během ročníku k vel-

kému průvanu, Jestřábi protočili více
než šedesát hokejistů a Havlíčkův
Brod se dokonce blíží k sedmdesátce.
Ve vzájemných bitvách se nejvíce prosadil třígólový Jan Heřman, celkově je
díky devatenácti nahrávkám nejproduktivnějším hráčem soupeře Roman
Maliník, těsně ho následuje se třinácti
brankami nejlepší kanonýr Tomáš
Rousek. Nad dvacet kanadských
bodů už se dostal jen Jakub Babka,
v základní části se to těsně nepodařilo
Jiřímu Kuchlerovi. Týmu už naopak
nepomohou obránci Jan Platil s Jiřím
Jelínkem.
Poslední týdny se i díky kontumaci
s Kladnem více podařily Havlíčkovu
Brodu, až Benátky ukončily jeho třízápasovou vítěznou sérii. I díky ní nastřílel Rebel za dvaapadesát kol jen o jednu
branku méně než Jestřábi.
(jim)

mi, že se na mě tady podívají,“

LHK PV
HC M ČB

2:1

PROSTĚJOV - Duo Tomáš Nouza,
Josef Straka jasně vládne kanadskému
bodování první ligy, když dohromady
nasbírali tito dva zkušení hráči více než
sto padesát bodů. Jestřábům se je ale
z ledu Víceúčelové haly-ZS podařilo téměř zcela vynulovat a díky dalšímu představení gólmana Juraje Šimbocha i troše
štěstí v koncovce zůstaly všechny tři body
na Hané. Po cenných výhrách nad Kladnem, Jihlavou a Třebíčí se tak Prostějovu
povedlo zdolat další celek ze špičky tabulky - českobudějovický Motor.
Domácí začali pondělní utkání jedenapadesátého kola první ligy velice dobře a už
po pár desítkách sekund orazítkoval Kužel
břevno. S dalšími střelami o sobě dali vědět
Luňák, Kňazev či Husák. V závěru první
části ale přitlačili i hosté, jimž pomohly také
dvě přesilovky. Jestřábi hnaní necelou tisícovkou fanoušků se ale ubránili a zahrozit
naopak mohl Krejčík, jenž získal puk a střelou přes obránce prověřil Bláhu.
Druhá třetina začala přesně tak, jako ta
úvodní skončila. Tedy brzkým faulem,
tentokrát v podání Meidla, jehož výkon
v hledišti opět sledovala i Petra Kvitová.
Brzy nato přišlo hákování Malého i trestné střílení, Šimboch se ale Vanišovým
bekhendem nenechal ošálit. Prostějov
pak ubránil i v pořadí čtvrté oslabení
a odměnou mu byla více než minutu
a půl trvající přesilovka o dva hráče. Naložil s ní však prach bídně. Minimum pohybu nenahradila ani žádná myšlenka a Motor se v pohodě ubránil. V polovině utkání
se Kolibár nechal ve středním pásmu nachytat Vanišem, jenž ujížděl z pravé strany
sám na brankáře, při střele k zadní tyči však
narazil na připravený Šimbochův beton.
A třiadvacetiletý útočník byl skutečně u
všeho podstatného. Chvíli nato fauloval,

domácím se podařilo hosty zavřít ve třetině a vyústěním byla Venkrbcova rána,
po níž zůstal puk volně ležet v brankovišti. Nejrychleji k němu dobruslil Kňazev
a svým prvním gólem za Prostějov poslal
Jestřáby do vedení - 1:0. Uplynulo jen
padesát jedna sekund a už platil stav 2:0.
To Krejčík nahrál na levou stranu Radku Meidlovi, který z úhlu vymetl horní
růžek. A třetí hřebíček v rychlém sledu
mohl zatlouci Luňák, neuspěl však.
Do závěrečné části už kvůli tříslům nenastoupil Jan Kolibár. Čtyřiadvacetiletý bek
tak jen na dálku pozoroval, jak rozhodčí
podruhé zapískal trestné střílení. K němu
se rozjel Meidl, blafákem ale neuspěl.
A chvíli nato se po Matušově práci dostal
k puku těsně před bránou Luňák, gól mu
ale nebyl souzen. Stejně jako o chvíli později Matušovi. Další brejk táhl Moučka
a střelou od modré ho zakončoval Látal.
Velká komplikace přišla deset minut před
koncem. Nouzova rána z mezikruží přes
chumel hráčů ještě trefila Šimbocha do
ramene, na trestnou ale zamířil Husák
a jen po devatenácti sekundách ho vrátil
zpět na led Straka přesnou střelou po ledě
od modré čáry - 2:1. Domácí se od této
chvíle začali bát o výsledek a spíše jen vyhazovali kotouče ze svého pásma, pět minut před koncem navíc přišlo další oslabení za Indrovo posunutí brány. Jestřábi
to ale zvládli a navíc velký přehled ukázal
Matuš, jenž poté sám dokázal půl minuty
držet kotouč v útočné třetině. Hostům se
krátil čas a v devětapadesáté minutě odjel
Bláha na střídačku, puku se však zmocnil
Kňazev, na něhož zívala odkrytá brána.
Podařilo se mu obstřelit protihráče, ale
před do brány rychle klouzajícím gólmanem napálil jen tyč. Budějovice však kvůli
tomuto kvapnému návratu hrály v šesti
a přesně v čase 59:00 byly potrestány.
Nepomohl již už ani oddechový čas, ani
celkově třetí Meidlův faul, výsledek 2:1 se
nezměnil.
A pro Jestřáby šlo o mnoho, naplno totiž
po výhře nad Mostem bodoval i Havlíč-

ÚSTY
TRENÉRč
JIØÍ VYKOUKAL - asistent
LHK Jestøábi Prostìjov:
„Konečně jsme po dlouhé době
dodrželi to, co jsme chtěli. Neměli
jsme obvyklé výkyvy a byla tam nesmírná obětavost od kluků, spousta
zblokovaných střel, a kluci dokázali
po celých šedesát minut plnit to, co
jsme po nich chtěli. Důležité bylo
Šimbochem zlikvidované trestné
střílení, to jsme ale měli také a navíc
i přesilovku pět na tři. Asi přesilovky
přestaneme trénovat, protože to je
kontraproduktivní. V závěru byla na
hráčích vidět panika, některé pokusy
o vyhození skončily jejich přihrávkou na dva metry. Ale za výkon a celou sezonu, kdy jsme to štěstí neměli,
tak jsme si ho zasloužili.“
RADEK BÌLOHLAV
- asistent HC Motor
Èeské Budìjovice:
„Závěr soutěže nás nezastihl v ideální formě. Dnešní výkon byl špatný,
neproměňovali jsme šance, neměli
jsme důraz, žádné dorážky. Byli jsme
často vylučovaní, úplně zbytečně.
Zápas jsme si prakticky prohráli
sami, jelikož jsme to soupeři darovali. Po druhé třetině to mělo být
2:4, musíme se z toho poučit, i když
soupeř bojoval. My jsme tady prostě
měli vyhrát. Štve mě to dost, protože
tomu musíme jít naproti a to tentokrát nebylo...“
kův Brod. A mužstvo z Vysočiny se v té
době už mohlo těšit na další tři body, při
prohře s Kladnem totiž za hosty neoprávněně nastoupil Patrik Machač. Tím
pádem došlo ke kontumaci v poměru 5:0
pro nyní poslední tým tabulky.
(jim)

sti svého příchodu Valerij Kňazev PIRÁTI SE NEDĚLILI, JESTŘÁBŮM HROZILA DESÍTKA

„Ne že by mě rozhodil, ale trochu jsem se
divil, když jsem měl gólmana vedle sebe
na modré čáře. To je dost neobvyklé a docela mě to přerazilo. (smích) Možná právě
v tom byla ten problém...“
Hráli jste spoustu přesilovek
včetně té pět na tři, moc jste ale
při této činnosti nehrozili.
„Neodehráli jsme to tak, jak jsme měli,
jak to trénujeme, jak nám to říkají trenéři. Můžeme si za to sami, ale budeme to
nacvičovat dál a při přesilovkách pět na
tři musíme dávat góly. Na to nemohou
být žádné výmluvy.“
Několik utkání jste v této sezoně odehrál i za Havlíčkův Brod.
Bude to pro vás nyní specifický souboj?
„Vnímám to stejně, každý zápas musím
makat na sto procent a je jedno, za koho
hrajete. Kluky tam sice všechny znám,
ale budu hrát stejně jako vždycky, žádné
kamarádství.“
Jak se zrodilo angažmá v Prostějově?
„Zavolal jsem a řekli mi, že se na mě podívají. Byl jsem tu na dvou trénincích
a podepsali mě.“

Los play out první hokejové ligy

Takže nynější působení vzniklo
z vaší iniciativy?
„Pomohl mi jeden člověk, nebudu ale
prozrazovat jaký... (úsměv) Ale jen v tom,
abych se tady domluvil. Záviselo to ale
na mně, jak se budu jevit na trénincích,
jak se mnou budou spokojeni. Jsem rád,
že jsem podepsal smlouvu, měl jsem asi i
trochu štěstí.“
Jak na vás mužstvo zatím působí?
„Co já vím, tak se tu vyměnilo
opravdu hodně hráčů. Těžko se mi to
bude komentovat, jsme ale předposlední,
to není tam, kde bychom chtěli být. Budeme dělat maximum a hrát o záchranu.
Kluci makají, nikdo nemá sklopenou hlavu, budeme bojovat. Nikdo tu sezonu jen
tak nedohrává, každý tomu dává na sto
procent v trénincích i zápasech.“
Znáte někoho už z dřívějška?
„Jsou tady někteří kluci, kteří se
mnou dříve hrávali na Spartě. Robin
Malý, Luňas, Patrik Husák, je jich tam víc.
Hrávali jsme i proti sobě v juniorce.“
Na svém kontě máte i dvě sezony v Rusku. Čím vás KHL obohatila?

„Ty zkušenosti se nedají popsat, když hrajete
v nejlepší lize Evropě a jsou tam takoví hráči, neuvěřitelné hvězdy. To vám ukazuje, že
musíte makat na sto procent, že jste stále nic
nedokázal. Je to výborná zkušenost.“
Od roku 2013 jste toho ale moc
neodehrál, co se stalo?
„Měl jsem delší dobu zraněné zápěstí,
s tím jsem měl velké problémy a asi rok
jsem se léčil. Ale to už je za mnou. Jsem
velice rád za to, kolik tady dostávám prostoru, prakticky za každou minutu na
ledě. Budu dělat maximum a snažit se na
sto procent.“
Jak se vám zatím daří comeback?
„Rád bych se vrátil do toho, když jsem byl
v KHL. Bylo to super. Následně jsem se
zranil, čímž se vše změnilo, pak chvíli trvá,
než se do toho dostanete. Od té doby
jsem měl problémy s angažmá, dostával
jsem málo prostoru. Devět měsíců je
opravdu hodně a já nejsem žádná hvězda,
tak jsem hrával poslední dobou strašně
málo. Tady jsem ale dostal prostor, budu
se z toho snažit využívat maximum a dělat
m “
pro tým všechno, coo můžu.

PRVNÍ LIGY PO SKONéENÍ ZÁKLADNÍ éÁSTI:
Kanadské bodování obráncù:

Nahrávaèi:

1. Tomáš Sedlák (Šumperk) 33
(7+26), 2. David Roupec (Prostějov)
32 (10+22), 3. Tomáš Kolafa (Ústí nad
Labem) 31 (8+23), 4. Brett Skinner
(Chomutov) 30 (4+26), 5. Jakub Bartoň
29 (9+20), 6. Aleš Holík (oba Třebíč)
29 (8+21), 7. Zdeněk Čáp (Jihlava) 28
(9+19), 8. Jan Rutta (Chomutov) 27
(11+16), 9. Tomáš Kaberle (Kladno)
26 (5+21), 10. Roman Vráblík (České
Budějovice) 25 (9+16).
Bilance +/-:

Støelci:

1. Nikola Gajovský (Kladno) +27,
2. Jaroslav Koma (Chomutov) +23,
3. Michal Dragoun (Kladno)+21, 4.
Tomáš Klouček a David Růžička (oba
Kladno) +19, 6. Richard Diviš (Jihlava), Jan Zdráhal (Třebíč), Štěpán
Hřebejk, Brett Skinner +18, 10. David Kämpf (všichni Chomutov),

Martin Heřman (České Budějovice),
Jan Rutta (Chomutov), Vítězslav
Bílek (Litoměřice) +17, Lukáš Kužel
(Kladno/Prostějov) +2, Martin Belay
(Prostějov) +1.
Trestné minuty:

95 – Jakub Šulc (Litoměřice), 94 –
Martin Kuřítko (Jihlava), 88 – Lukáš
Duba (Prostějov), Petr Ulrych, 85
- David Roupec (Prostějov), 84 –
Jan Platil (Havlíčkův Brod), Daniel
Miškovský (Benátky nad Jizerou), 82 –
David Růžička (Kladno), 81 – Ján Niko
(Benátky nad Jizerou/Prostějov),
Martin Mazanec (Kadaň), 80 – Štěpán
Hřebejk (Chomutov), Patrik Moskal
(Šumperk).

mutov) 93,67 %
%, 3. Ondřej Bláha
(České Budějovice) 93,66 %, 4. Jan
Lukáš (Benátky nad Jizerou/Kladno)
93,36 %, 5. Miroslav Hanuljak (Chomutov) 92,65 %, 6. Lukáš Daneček
(Havířov) 92,53 %, 7. Vítek Vaněček
(Benátky nad Jizerou) 92,52 %, 8. Martin Falter (Třebíč) 92,47 %, 9. Tomáš
Král (Litoměřice) 92,35 %, 10. Lukáš
Horák (Most) 91,86 %, … 13. Juraj
Šimboch (Prostějov) 91,18 %.
Poèet èistých kont:

5 – Tomáš Král (Litoměřice), 4 –
Ondřej Bláha (České Budějovice),
Jan Lukáš (Benátky nad Jizerou/
Kladno), Miroslav Kopřiva (Chomutov), 3 – Jan Strmeň (Kladno/
Chomutov), Jan Chábera (Kladno),
Úspìšnost brankáøù:
Michael Petrásek (Ústí nad Labem),
1. Jan Strmeň (Kadaň/Chomutov) 2 – Ondřej Kocián (Prostějov).
95,17 %, 2. Miroslav Kopřiva (ChoZdroj: www.hokej.cz

PI CHOM
LHK PV

9:1

CHOMUTOV, PROSTĚJOV - V jestřábí rozlučce se základní částí padly
ve středu hned dva velké mezníky.
Zatímco vítězný Chomutov se dočkal
jubilejní dvousté vstřelené branky,
hostující Prostějov potvrdil pozici nejprostupnějšího soupeře a jako první
a jediný tým druhé nejvyšší soutěže
pokořil hranici dvou stovek inkasovaných gólů. Stalo se tak i díky tomu,
že se Pirátům podařilo překonat oba
brankáře soupeře hned devětkrát.
O první změnu skóre střetnutí dvaapadesátého kola se po jednoduchém
přesunu z vlastní třetiny postarala dvojice Kämpf - Ondřej Kaše a druhý jmenovaný vyzrál z pravé strany pokusem
na zadní tyč - 1:0. Jestřábům se ještě
podařilo bleskově vyrovnat, když o pouhou minutu a čtvrt později od modré
propálil úplně vše Jakub Matyáš - 1:1.
Jednalo se však o poslední radost hostů.
Ještě v první desetiminutovce nastřelili tyčku Kämpf s Hovorkou, přesnější
už byl střelou přes beka Chlouba - 2:1.
Čtyřicet sekund před první sirénou
dostal Jaroslav Moučka desetiminuto-

vý osobní trest i trest do konce utkání.
První část vyhráli Piráti 16:5 na střely
a jejich převaha ještě rostla. Ve druhé
třetině byl poměr pokusů 18:8 a v závěrečné dokonce 26:7! Z toho pramenily
i další branky. Pojistku přidal dorážející
Vladimír Růžička po předešlé střele od
modré - 3:1. Posléze domácí ubránili
oslabení tří proti pěti a Kopřiva včasným výjezdem až mezi kruhy sebral
puk unikajícímu Venkrbcovi. Čtvrtý gól
přidal v početní výhodě Hovorka, pátý
po krásné kombinaci Rutta, který si sjel
až před brankoviště, kde ho našel od levého mantinelu přihrávající Gajovský.
A v pohledných akcích pokračovali
Piráti i v posledních dvaceti minutách.
Už proti Kociánovi uspěl z mezikruží
Chlouba, po bitce Roupce se Stehlíkem
přidal sedmý zásah pozapomenutý Šagát. Pouhých sedmnáct sekund po něm
našel Gajovský zpoza brány Hovorku,
jenž uspěl přesně z pravého bodu na
vhazování - 8:1. A zmar hostí dokonal
šest a půl minuty před koncem Gajovský - 9:1. Blízko desáté brance byl Stehlík, nastřelil však pouze tyčku.
Třinácté místo však ani tato vysoká porážka Jestřáby nestála, Havlíčkův Brod totiž v
souběžně hraném utkání padl také vysoko v Benátkách nad Jizerou a při bodové
rovnosti rozhodly lepší vzájemné zápasy
Prostějova. (jim)

ÚSTY
TRENÉRč
ALEŠ TOTTER
– asistent Piráti Chomutov:
„Po ospalé první třetině jsme ve druhé části začali zlepšovat pohyb celé
pětky, lépe bruslili a hráli jsme lépe
v útočném pásmu. I obránci se dobře zapojovali do kombinací. Zápasu
jsme dominovali, což vyvrcholilo
naším dvoustým gólem v sezóbně.
Výborný zápas, naladili jsme se na
play-off. Přáli bychom si, aby na zápasech bylo vyprodáno, a věřím, že
si to od osmnáctého února všichni
vezmou za své. Pokusíme se přilákat
co nejvíce lidí. Naším jediným cílem
je návrat do extraligy.“
ZDENÌK ÈECH
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Není náhoda, že mužstvo, které
proti nám hrálo je první. V momentě, kdy se dostali do většího vedení,
začali hrát uvolněně, dokázali dobře
kombinovat a přebruslili nás. Obránci si najížděli do zakončení před bránu. Chomutov ukázal, proč vyhrál
základní část.“

Brodu pomohla kladenská chyba
PROSTĚJOV Z neočekávaného zisku
tří bodů se mohli v polovině minulého
týdne radovat v Havlíčkově Brodě. Tamější klub sice prohrál nedávný zápas
na kladenském ledě 1:4, vinou administrativního pochybení Středočechů
ale zvítězil 5:0. Za Rytíře totiž kvůli nezaregistrované profesionální smlouvě
neoprávněně nastoupil Patrik Machač
a právě tento hráč tehdy zahájil obrat
domácích. Tříbodový náskok Jestřábů
tak rázem zmizel a oba celky mají stejný počet bodů.
„Věřím, že to neudělali schválně, sami totiž ještě bojovali o druhé místo a teď kvů-

li tomu budou muset jít na Chomutov.
Svádí to k takovým spekulacím, že na to
nezapomněli náhodou, snad to ale byl
jen omyl a pochybení jedince,“ okomentoval celou situaci sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal.
Zatímco v loňské baráži tak chyba soupeře pomohla Prostějovu k třem bodům proti Kolínu, tentokrát se štěstí
usmálo na soupeře. I z dalšího jednání
u svazových komisí tak vyšel Havlíčkův
Brod úspěšně, stejně jako před dvěma
týdny při trestu za falšování podpisů
hlavního trenéra v zápisech o utkání.
„Tuto sezonu jsem zažil věci, jako ještě

nikdy předtím... Kluci na ledě za to nemohou, člověk ale nevěří, co vše se může
stát. Jsem i členem výkonného výboru
hráčské asociace a je to celkem síla. Snad
se závěr sezony odehraje pouze ve sportovní rovině. Třeba tady za tuto aféru se
zfalšovanými podpisy padly jen směšné
pokuty,“ rozohnil se Vykoukal.
Osobně by sáhl k daleko radikálnějšímu
potrestání. „Za vědomý podvod mělo nastat vyloučení ze soutěže, ale jsme v České republice, tak to svaz jen tak zametl.
A když už ne vyloučení, tak aspoň doživotní trest pro viníky. To snad všichni
ztratili rozum,“ nerozuměl tomu. (jim)

40
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JESTŘÁB PODLE
LEE

HAVLÍČKŮV
BROD
SE
DOTÁHL,
TŘINÁCTÝ
POST
ALE
DRŽÍ
Skončila základní část, ve středu startuje play out, doma se Jestřábi představí

VEČERNÍKU
VALERIJ KÒAZEV
EV

původní zpravodajství
z

Ještě donedávna to bylo pro regionální
ální fanoušky
hodně neznámé jméno a povědomí o něm asi
měli jen opravdoví fajnšmekři, dvaadvacetilevacetiletý útočník ovšem v uplynulém týdnu ukázal,
že má potenciál stát se rozdílovým hráčem
áčem a
patřit k tahounům zdejšího souboru. Proti
Českým Budějovicím zaujal svým přehleřehledem, oprávněným sebevědomím, technichnickou zdatností i bruslením a převyšoval protihráče, stal se podobně pozitivním úkazem
kazem
jako Radim Matuš při své podzimní premiéře
emiéře v jestřábím dresu. Právě tito dva hráči ukazovali
vali svým prostějovským spoluhráčům, kde jsou jejich ofenzivní rezervy
a lze tak o fous s větším optimismem jíttdo
do nadcházejících
záchranářských bitev. Ne nadarmo dostával
stával Kňazev před
dlouhodobým zraněním příležitost v ruských
ký h soutěžích
těží h a
nyní může na Hané zabojovat o lepší angažmá pro příští sezonu.

pro Večerník
k

Jiří MOŽNÝ

elektronická tužka
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

Pozor, za humny je drak
De facto celkově nejnižší počet získaných bodů, nejméně střeleckých pokusů a naopak nejvíce střel proti, druhé
nejméně efektivní přesilovky, nejproduktivnějším členem kádru obránce.
To je výčet jen některých prvků, které
charakterizují nevydařenou sezonu
2014/2015. Právě pouze David Roupec vyčníval v individuálních statistikách, jinak se Jestřábi ocitli v popředí
pouze u statistiky trestných minut.
Za pozornost ale stojí i minimální
bodový přírůstek z cizích hřišť. Nejen
že tak hráči museli povětšinou absolvovat putování za devatero hor a devatero řek, přes devatero lesů a devatero strání, navíc tam na ně, tak jak to
v pohádkách často bývá, čekal i nebezpečný drak. Konkrétně třináctihlavý.
Některé z nich se podařilo udatným
bojovníkům zdolat, platilo to ale
více méně jen pro mostecké, havířovské a havlíčkobrodské zakončení
krku, neboť tři body ze šesti lze považovat za dobrý počin, byť jich mohlo
být i daleko více.

O pohádkách obecně platí, že přes
různé zápletky, dobrodružství
a někdy i velice špatně se vyvíjející průběh nakonec dobře skončí
a hlavní hrdina se dočká zasloužené odměny. Stává se tak i po zásahu
nadpřirozené bytosti, ta ale v tomto
ročníku zatím pomohla jen hlavnímu soupeři.
Nezbývá tak než si přát, aby poslední kapitolou jestřábí pohádky
nebyl loňský triumf ve druhé lize
a úspěšně zakončená baráž, ale aby
se tento scénář zopakoval i za tři necelé týdny a nenásledoval tvrdý pád
zpět. Některá vystoupení Jestřábů
ukazují, že se skutečně může jednat o Hrdiny, kteří povstanou, jak
to hlásá známý slogan. Rozhodne
nejbližších šest utkání.
Opačná varianta by pak také mohla znamenat, že se další hokejová
pohádka o vzestupu z pralesa až
do extraligových výšin nebude psát
v Prostějově, ale v jiném městě České republiky...

konečné tabulky po základní části
najdete na straně
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Los play out první hokejové ligy
1. kolo, středa 11. února: HC Most - LHK Jestřábi Prostějov, HOKEJ ŠUMPERK
2003 - HC Rebel Havlíčkův Brod.
2. kolo, sobota 14. února: HC Rebel Havlíčkův Brod - LHK Jestřábi Prostějov,
HOKEJ ŠUMPERK 2003 - HC Most.
3. kolo, středa 18. února: HC Most - HC Rebel Havlíčkův Brod, LHK Jestřábi Prostějov - HOKEJ ŠUMPERK 2003.
4. kolo, sobota 21. února: HC Rebel Havlíčkův Brod - HOKEJ ŠUMPERK 2003,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Most.
5. kolo, středa 25. února: HC Most - HOKEJ ŠUMPERK 2003, LHK Jestřábi
Prostějov - HC Rebel Havlíčkův Brod.
6. kolo, sobota 28. února: HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Most, HOKEJ ŠUMPERK 2003 - LHK Jestřábi Prostějov.

Současná po
podoba tabulky by
Jestřábům sta
stačila. Mají sice po
základní části stejně bodů jako
Havlíčkův Brod,
Brod v jejich prospěch
ale hovoří lepší
lepš vzájemné zápasy
s tímto soupe
soupeřem. Před oběma
hlavními kandidáty
kand
na sestup do
druhé ligy jsou ale ještě tři týdny
vyplněné cel
celkem šesti zápasy.
Teprve ty rozhodnou, kdo se bude muset s první ligou alespoň na
jednu sezonu rozloučit. Prostějov
začne skupinu o udržení dvěma
duely venku, pak se třikrát v řadě představí doma a vše zakončí
opět dvojzápasem venku. Naopak
aktuálně poslední Havlíčkův Brod
se vždy ve středu představí venku
a o víkendu doma.
„Takhle je to dáno a nemá cenu spekulovat nad tím, co je výhodnější. My
i oni musíme nastoupit třikrát doma
a třikrát venku. Vypadá to, že se roz-

hodne jen mezi námi, potřebujeme bodovat v každém zápase. Věřím, že tam
bude z naší strany touha po vítězství,
odhodlání a snad se nám je podaří setřást,“ přeje si šťastné rozloučení s jinak
nepříliš podařeným ročníkem sportovní manažer a asistent u jestřábího
„áčka“ Jiří Vykoukal.
Výchozí pozice obou přímých konkurentů je hodně podobná. Hokejový soubor z Vysočiny dokázal
v uplynulém týdnu zdolat Most, kontumačně přišel k nečekaným třem
bodům s Kladnem a na závěr vysoko
prohrál v Benátkách. To Prostějov dokázal v dramatickém střetnutí zdolat
o druhé místo usilující České Budějovice a chvíli hrát vyrovnanou partii i s
Chomutovem, aby však nakonec v severozápadních Čechách utrpěl nejtěžší
prohru posledních let v poměru 1:9.
„Věřím, že se to na dalších našich výkonech nijak negativně neprojeví. Udělali
jsme dvě chyby a prohrávali jsme jedna
dva, pak byl Chomutov lepší. Druhou
třetinu jsme chtěli odehrát na nula nula,
ale nepodařilo se nám a pak už to byl jejich koncert,“ vracel se k druhému devítigólovému přídělu sezony.
Třetí dvacetiminutovku již odchytal

David Roupec
Patrik Husák
Robert Jedliéka
Robin Malý
Jakub Matyáš
David Skąivánek
Karol Korím
Ján Niko
Jan Kolibár
Jakub Ąezáé
Jaroslav Hertl
Adam Hawlík
Ladislav Havlík
Lukáš Doudera
Filip Švaąíéek
Jan Látal
Marek Kaluža
Aleš Knesl
Lukáš Kužel
Lubomír Vosátko

40
18
1
2

2102
882
60
90

Brankáøi:
1417
569
43
61

125
60
5
11

Obránci:
49
32
36
42
24
20
13
9
25
13
15
18
1
1
3
3
5
7
10
10

10
1
2
1
4
2
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1292
509
38
50
22
14
5
6
2
3
1
4
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3,57
4,08
5
7,33
32
15
7
7
6
5
4
4
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

91,18
89,46
88,37
81,97
-9
-18
-18
-18
-11
-3
-5
-1
-11
-8
-3
-4
-2
-1
-3
-6
-1
-5
+2
-12

0
2
0
0
85
54
22
34
12
8
22
12
8
8
4
2
0
0
4
0
0
10
8
10

Zdroj: www.hokej.cz
Poznámka: U hráéč za jménem následují poéet zápasč, branek, asistencí, kanadských
bodč, bilance +/- a trestné minuty. U brankáąč poéet zápasč, odchytaných minut, stąel, obdržených gólč, zásahč, prčm÷ru inkasovaných branek, úsp÷šnosti zásahč a éistých kont.

šími,“ ozřejmil Vykoukal tento tah.
Podstatnou roli mohou hrát v následujících zápasech přesilovky, právě ty se
ale Jestřábům po celou sezonu nedaří.
Využili v průměru jen každou devátou
a hůře je na tom jen Brod, jenž potřeboval
přesně deset početních výhod na jednu
trefu. Naopak třeba Šumperk patřil v základní části mezi nejlepší z celé soutěže.
„Trénujeme je poctivě a snažíme se kluky odnaučovat jejich zlozvyků. Je to ale
těžké. Předržujeme kotouč, každý chce
dát finální nahrávku. Tlačíme je k tomu,
ať s pukem nekvedlají, ale ať rychle hrají,
útočníci chodí před bránu a obránci při
střelách netrefují bránící hráče. Výsledek
je ale takový, že z pěti střel dvakrát nastřelíme hráče a dvakrát netrefíme bránu,“ posmutněle konstatoval Vykoukal.
Radost mu naopak dělá nová tvář
v mužstvu Valerij Kňazev. „Sítě máme
rozhozené všude. Obtelefonoval jsem
spoustu lidí a poprosil je, ať se nám
ozvou, když o někom budou vědět.
A ozval se mi Jarda Látal a doporučil nám ho. Musím přiznat, že mě
Valerij překvapil. Od tréninků se jeví
dobře, nemá zlozvyky z nižších soutěží. Dobře bruslí, snaží se hrát jednoduše, chodí do zakončení, mohl

Venku byli Jestřábi zcela nejhorší „Zavolal jsem a řekli
PROSTĚJOV Pouhých deset bodů za
plné výhry v Havlíčkově Brodě a Havířově, dvoubodové vítězství nad Mostem a remízu s Mostem a Šumperkem
ukořistili za plných šestadvacet utkání
na kluzištích soupeřů hokejisté Prostějova. Tak špatně na tom nebyl nikdo,
byť Havlíčkovu Brodu pomohly poněkud šťastné body z Kladna, jinak by tento post připadl právě týmu z Vysočiny...
„Zpočátku jsme soupeřům nestačili a ti nás
přebruslili. Šance na vítězství tak byla minimální a snažili jsme se přebudovat kádr. Pak
se to už začalo vyrovnávat, spoustu utkání
jsme ale zbytečně ztratili,“ pustil se do ohlížení za nelichotivou bilancí sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal, jenž jako jediný strávil
v realizačním týmu zatím celý ročník.
Připomněl zejména ztracené náskoky 2:0
v Havlíčkově Brodě a Ústí nad Labem,
vinou nedisciplinovanosti neudržený
náskok 4:3 v Šumperku i podobný scénář
při prvním duelu v Mostě.
„Také v Budějovicích jsme v první čtvrtině prohráli jen o gól a ve třetí čtvrtině nám

neuznali jasný gól, kdy byl puk snad deset
centimetrů za brankovou čarou. Také nedávno v Kadani a Litoměřicích jsme nehráli špatně, dostali jsme ale nešťastný gól.
I tyto body nám teď chybí,“ vyjmenoval
další střetnutí.
A také doma přišla podobně nepovedená
utkání. „Doma s Havířovem jsme vedli
2:1, ale třemi fauly jsme se o náskok připravili a prohráli 2:4. I proti Kadani a Šumperku přišla zbytečná vyloučení, s Jihlavou
jsme ztratili náskok 3:0 a ani první kolo
proti Litoměřicím jsme nezačali špatně,
ale dokázali jsme z vlastní přesilovky udělat
oslabení,“ upozornil na opakující se starost.
Osobně je ale optimistou a věří, že
play out se bude dobře vyvíjet a také to
dopadne úspěšně. „Kluci se snaží, dělají, co můžou. Poučili se a snažíme se jim
předávat co nejvíce zkušeností a posouvat
je ještě dál. Těším se, že budou bojovat
a lehat do ran, tam jsou ještě trochu rezervy. A budu také rád, když nás jak doma,
tak venku bude podporovat co nejvíce
fanoušků,“ podotkl Jiří Vykoukal. (jim)

IINDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY LHK JESTąÁBI PROST÷JOV
Juraj Šimboch
Ondąej Kocián
Lukáš Vydržel
Tomáš Halász

Ondřej Kocián, ale rozjeté Piráty to
nezastavilo. „Ondra dlouho nechytal
a chtěli jsme, aby si to opět osahal. A
Juraje jsme nechali trochu vydechnout,
všech šest nejbližších utkání by ale měl
chytat on,“ nastínil Vykoukal.
Proti Chomutovu se do sestavy po
několika týdnech vrátil Marek Kaluža,
zdravotní problémy naopak vyřadili
Jana Kolibára i Adama Hawlíka. „Adam
snad bude fit, ale ještě se rozhodneme
mezi ním a Markem. Marek si to za celou sezonu zaslouží, ve Valašském Meziříčí odvádí poctivé výkony. Měli jsme
s ním trochu jiné plány, ale sezona byla
taková, že moc příležitostí nedostal.
A co se týče Honzy, tak nevím. Neobjevil se na tréninku a zatím ani nedonesl
žádnou zprávu,“ pokrčil rameny někdejší špičkový obránce.
V posledních duelech se ustálilo
rozdělení sestavy na sedm beků
a jedenáct útočníků, tak by tomu
mělo být i nadále. „Nic jiného nám
pravidla neumožňují. Nemáme nikoho ročníku 1995 a mladšího a nechceme nasadit jen šest obránců. Je dobře,
že se od příští sezony ruší pravidlo o
mladých hráčích, stále se tam ale počítá se dvěma ročníku 1996 a mlad-

Václav Meidl
Marek Indra
René Kajaba
Vladimír Stejskal
Lukáš Luÿák
Matouš Venkrbec
Lukáš Duba
Zden÷k Kubica
Tomáš Franek
Michal èerný
Denis Kindl
Viktor Coufal
David Cienciala
Jaroslav Mouéka
Radim Matuš
Radek Meidl
Lubomír Kovaąík
Lukáš Krejéík
Tomáš Sršeÿ
Martin Belay
Valerij Kÿazev
Tomáš Káÿa
Frank Kuéera
Patrik Kuchta
Aleš Pad÷lek
Šimon Mašek
Jiąí Ferebauer
Lud÷k Kuncek
Dominik Matula
Robin Medek
Patrik Poulíéek

Útoèníci:
37
49
45
35
44
34
49
18
17
24
15
32
17
29
8
11
30
16
24
9
3
5
7
3
1
1
1
2
2
3
14
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5
5
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4
3
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3
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3
3
3
3
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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17
7
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odtajnil nám okolno
exkluzivní rozhovor
pro Večerník
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Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOV Tři zápasy, jedna branka,
jedna asistence a čtyři trestné minuty.
To je aktuální vizitka Valerije Kňazeva,
jenž má za sebou druhý víkend v prostějovském působišti. Dvaadvacetileté
pravé křídlo má ruský pas, prošlo ale
mládežnickými kategoriemi Sparty
Praha, odkud si odskočilo jen krátce do
kanadské OHL. Pak se 180 centimetrů
vysoký útočník vydal přes Beroun na
východ a během tří ročníků odehrál
více než sedm desítek duelů v KHL,
VHL a MHL za Novosibirsk a Kurgan.
Po vleklém zranění ruky restartoval
svou kariéru loni v Českých Budějovicích, tuto sezonu zvládl pět duelů za
Pardubice i Havlíčkův Brod.
Domácí premiéra a hned výhra.
Jak si užíváte zdolání českobudějovického Motoru?
„Pocity jsou výborné, ale musíme makat
ři body,
b Budějovice daly
dál. Jsme rádi za tři

o jeden gól míň. Já bych řekl, že toho štěstí jsme neměli až tak hodně. Šancí bylo
dost, ale nevyužili jsme je. Ne vždy jich
tolik za zápas budeme mít. Jsme ale rádi
za tři body, to je super.“
V útoku jste naskočil s Lukášem
Luňákem a Matoušem Venkrbcem. Jak vám to pasovalo?
„Super. Sedli jsme si výborně. Trénovali
jsme spolu, šlo nám to docela i v zápase.
Řekli jsme si, co budeme hrát a celkem
jsme si rozuměli. Myslím si, že jsme neodehráli špatné utkání.“
Minutu před koncem jste při
power play trefil tyčku. Jak situace vypadala z vašeho pohledu?
„Když netrefíte prázdnou bránu, tak se
to vysvětluje špatně... (úsměv) Já jsem ale
hlavně nechtěl trefit hráče před sebou.
Dával jsem si pozor, abych netrefil jeho
hokejku. Viděl jsem, jak tam dojíždí gólman, chtěl jsem trefit bránu, a až pak jsem
zjistil, že ‚Luňas‘ byl vpravo volný. Nevšiml jsem si ho ale, rychle jsem totiž zareagoval a hned jsem to tam poslal. Smůla.“
Nerozhodil vás právě trochu i
gólman vracející se do brány?

Pondělí 9. února 2015
www.vecernikpv.cz

1. Tomáš Nouza 77 bodů (33
branek+44 asistencí), 2. Josef Straka
(oba České Budějovice) 77 (30+47), 3.
Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem) 71
(38+33), 4. Patrik Moskal (Šumperk) 60
(20+40), 5. Jaroslav Kalla (Litoměřice)
60 (12+48), 6. Tomáš Rod (Ústí nad
Labem) 55 (12+43), 7. Vítězslav Bílek
(Litoměřice) 54 (34+20), 8. Marek
Hovorka 54 (26+28), 9. Nikola Gajovský (oba Chomutov) 52 (18+34), 10.
Martin Heřman (České Budějovice) 49
(19+30), 38. David Roupec (Prostějov)
32 (10+22).

BASKETBALISTY PROSTĚJOVA POSÍLIL REPREZENTAČNÍ PIVOT

PROSTĚJOV JEŠTĚ V POLOVINĚ LEDNA BOJOVAL
PIVOT KAMIL ŠVRDLÍK V ISTANBULSKÉM DSI O BODY
VE DRUHÉ TURECKÉ LIZE. ČLEN NÁRODNÍHO TÝMU
PATŘIL K NEJVÍCE BODUJÍCÍM BASKETBALISTŮM
KLUBU, PŘESTO SE S JEHO VEDENÍM NA KONCI LEDNA
DOHODL NA PŘEDČASNÉM UKONČENÍ SMLOUVY
A VRÁTIL SE DOMŮ. RYCHLE SE DOMLUVIL NA
NOVÉM ANGAŽMÁ. V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH
BUDE OPĚT HRÁT V DRESU ARIETE PROSTĚJOV.
„BUDE MÍT SVOJI DEVÍTKU,“ POTVRDIL NÁVRAT
OPORY Z POSLEDNÍCH SEZON GENERÁLNÍ
MANAŽER KLUBU PETR FRIDRICH.

BOXEŘI VYHRÁLI
KONTUMAČNĚ
PROSTĚJOV Interligová komise rozhodla v uplynulém týdnu
podle očekávání a z neodehraného utkání mezi Prostějovem
a Dubnicí nad Váhom přiřkla oba
body při výsledku 16:0 domácím.
Tým BC DTJ si díky tomu výrazně
vylepšil skóre a přiblížil se druhému místu, neboť pražský výběr vysoko prohrál u vedoucí Nitry.
„Je to velká škoda, že se utkání
neuskutečnilo. Hlavně kvůli divákům, přece jen už se v Prostějově dlouho neboxovalo. Teď se
ještě na svazu budeme domlouvat na finančních náhradách za
zrušený duel,“ představil novinky hlavní trenér mužského celku
Prostějova Petr Novotný.
Nyní už se jeho svěřenci připra-

Støelci:

38 – Jaroslav Roubík (Ústí nad
Labem), 34 – Vítězslav Bílek
(Litoměřice), 33 – Tomáš Nouza, 30
– Josef Straka (oba České Budějovice),
26 – David Tůma (Ústí nad Labem),

vují na další kolo, v němž půjde
o průběžné druhé místo. Na konci února totiž na Hanou dorazí
Big Board Praha, jemuž budou
chtít členové pořádajícího oddílu
vrátit vysokou porážku 4:12.
A boxovat se bude opět v sobotu
večer, byť v úvahu připadalo i nedělní dopoledne. „Je to tak jednodušší i lacinější, vážení totiž
probíhá tři hodiny před utkáním
a boxeři by tu tak museli přespat.
A myslím si, že si i fanoušci už na
tento termín zvykli,“ sdělil Novotný společně s poděkováním
městu Prostějov a Olomouckému kraji za trvající podporu.
Výsledkový servis najdete na
straně 23 dnešního vydání.
(jim)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte
na
a
stranu 22
Kanadské bodování obráncù:

Nahrávaèi:

48 – Jaroslav Kalla (Litoměřice), 47
– Josef Straka, 44 – Tomáš Nouza (oba
České Budějovice), 43 – Tomáš Rod
(Ústí nad Labem), 40 – Patrik Moskal
(Šumperk), 35 – Roman Erat (Třebíč),
34 – Nikola Gajovský (Chomutov), 33
– Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem),
32 – Michal Dragoun (Kladno), 30 –
Martin Heřman (České Budějovice),
Tomáš Pitule (Kladno), 28 – Marek
Hovorka (Chomutov), 22 – David
Roupec (Prostějov).
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TREFA DO ČERNÉHO
ŠVRDLÍK SE VRÁTIL!

IINDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
Marek Hovorka (Chomutov), Miloslav
Hořava (Kladno), 25 – Roman Chlouba (Chomutov), 22 – Lukáš Žalčík
(Šumperk), Martin Šagát (Kadaň),
21 – Matěj Pekr (Třebíč), 20 – Patrik
Moskal (Šumperk), Tomáš Čachotský
(Jihlava), Rok Pajič České Budějovice),
11 – René Kajaba (Prostějov).

sport

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Podkošový hráč, jehož velkou předností je obrovská bojovnost
a kvalitní technika, se v Prostějově dohodl na spolupráci do
konce sezony. Nabídku smlouvy na příští sezonu basketbalista
odmítl. „Jednali jsme o možnosti, že se domluvíme na kontraktu do konce sezony a na příští ligový ročník. S tím ale Kamil
nesouhlasil, nechtěl být pod smlouvou na delší dobu, kdyby se
objevila nějaká zajímavá nabídka,“ poznamenal předseda klubu
Ivan Pospíšil.
O služby posledního finalisty Kooperativa NBL a držitele stříbrné medaile z Českého poháru projevila zájem řada českých
klubů. V rychlém sledu se ozvaly Pardubice, Děčín a Brno.
Švrdlík přesto zvolil Prostějov. Jedním z důvodů byla opět
skutečnost, že nechtěl uzavřít dlouhodobou smlouvu. „Roz-

ro nás je
hodně to pro
ní. Velkou
velké posílení.
výhodou je, žee Kamil
zná prostějovské
ějovské
prostředí. Halu
i klub. Navícc si
oupamatuje i souhru s některýerýáči.
mi spoluhráči.
Rychle zapadne,
dne,
nebude
potřeotřebovat moc času na
aklimatizaci, což je velké
plus,“ prohlásil
sil trenér Ariete Zbyněk Choleva.

exkluzivní
rozhovor
strana 39

TAK TO JE PECH! SIMON BOJUJE S VÝRONEM V KOTNÍKU
VOLEJBALISTKY MOHOU PŘIJÍT O SVOJI OPORU!
PROSTĚJOV Opravdu nehoráznou smůlou utrpěla volejbalistka
VK AGEL Liannes Simon velmi
nepříjemné a bolestivé zranění.
Stalo se hned v úvodu čtvrtečního
extraligového utkání s Olympem
Praha a šlo o výron v kotníku, jenž
prostějovskou univerzálku možná připraví o úterní bitvu proti
Eczacibasi Istanbul. Byť celý prostějovský klub dělá maximum,
aby nepřízeň osudu zvrátil a sama
hráčka chce, pokud to bude jen
trochu možné, nastoupit.
Za stavu 10:9 hned v prvním setu
kubánská ranařka úspěšně zasmečovala z hlavního kůlu a připsala bod ve
prospěch svého týmu, jenže vzápětí
se svíjela v bolestech na zemi. Od
špatně postaveného bloku soupeře
se totiž zakončený míč odrazil šikmo
dolů pod síť z hostující strany hřiště
rovnou na místo, kam zrovna Liannes dopadala levou nohou na zem.
Místo pevného podkladu ji ale čekal
střet s balónem, logické sklouznutí
po něm a ošklivé zvrtnutí kotníku.
„Tohle byla fakt hrozná smůla, něco
takového se při volejbalovém zápasu
stane jednou z mnoha tisíc podobných situací. Většinou k výronům

dochází při soubojích na síti tak, že
se noha postiženého sveze po noze
protivníka, jak jsme to ostatně mohli vidět poměrně nedávno u naší
blokařky Any Bogdanovic. Ovšem
jakým způsobem ke zranění přišla
Simon, to se skutečně vidí pouze výjimečně,“ kroutil hlavou rozmrzelý
kouč ´Agelek´ Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně se za nepříznivého
stavu věcí výborně semknuly a duel
nad Olympem i bez své ofenzivní
tahounky jasně vyhrály, leč trenér
musel okamžitě dumat nad tím, co
by absence nejčastěji bodující členky
družstva znamenala pro domácí řežbu s Eczacibasi. „Hrát takhle náročné střetnutí se Simon nebo bez ní by
samozřejmě byl velký rozdíl, chyběla by nám ohromně. Na druhou stranu mančaft dnes ukázal, že dokáže
předvádět kvalitní volejbal i v sestavě
se Soli díky tomu, kolik v něm máme
skvělých hráček schopných bodovat. Tato vyrovnanost, kompaktnost
a soudržnost týmu nám tedy i v případě citelné absence jedné opory
může pomoci,“ přemítal Čada.
Nicméně záhy po skončení vítězného duelu putovala zraněná plejerka do prostějovské nemocnice na

CYKLISTICKÁ OLYMPIÁDA
PŘEMYSLOVICE ZÍSKALY
NA HANÉ
VELKOU POSILU
Snahy Prahy uspořádat v roce 2020 či 2024 letní Bitvu o body mají ve svých rukách, nohách a hlavách
olympiádu právě v hlavním městě České republiky samotní hráči, důležitou roli na cestě k úspěchu ale
velice brzy padly a megalomanská akce se tu ještě vždy hraje i realizační tým a lidé kolem. Po nepříliš
nějakou dobu neuskuteční. Minimálně fanoušci vydařeném podzimu tak mají o důvod k optimismu
Trestné
minuty:
dráhové
cyklistiky ale smutnit nemusí. V roce, kdy více fotbalisté Přemyslovic, na jejichž lavičku se vrací
SKC TU FO Prostějov a jeho předchůdci slaví ku- Jaroslav Liška.
latých sto třicet let, se totiž právě na místním velo- Fotbalových koučů jsou sice i na okrese desítky,
dromu uskuteční taková menší obdoba her pod z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že jen málokterý je
pěti kruhy.
v přípravě na utkání, vedení statistik i dalších zápisků tak
Loňský ročník Memoriálu Otmara Malečka nastavil pečlivý jako právě Jaroslav Liška. Trénování je pro něj
Poèet
èistých
laťku hodně vysoko, když na Hanou
zavítali
jezdcikont:
velkým koníčkem, dokáže úspěšně pracovat s mladými
z rekordního počtu zemí a nechyběl mezi nimi hráči i těmi staršími, na každý trénink i utkání je pečlivě
ani reprezentant karibského Trinidadu a Tobaga připraven a umí také správně namotivovat.
a čtvrtý muž londýnských Her Njisane Phillip.
Před časem se kvůli vážné nemoci z fotbalového
A letos je tu ještě větší pecka. Stačí jen vyslovit jmé- prostředí stáhl do ústraní, léčba ale proběhla úspěšně
no Mark Cavendish a nejen velkým cyklistickým a nyní může kromě domácích Čechovic pomáhat
nadšencům se vybaví jeho vítězné spurty na Tour de i v dobře známém přemyslovickém působišti.
Úspìšnost
Francebrankáøù:
i dalších špičkových závodů včetně mistrovs- V sezoně 2011/2012 dovedl tento tým na nečekané
tví světa. A to je velké lákadlo jak pro diváky, tak i pro třetí místo jen bod za druhé Čechovice „B“ a lze se
samotné jezdce, aby se proti světové hvězdě vytáhli. těšit, jak mu to půjde tentokrát.

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

Bilance +/-:

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

podrobná vyšetření, další následovala během pátku. Výsledek? „Naštěstí se jedná o klasický výron bez
jiného nálezu na rentgenu. Přesto
není takové zranění žádná legrace
a za normálních okolností by následovala aspoň dvoutýdenní pauza na
zotavení. Simon však sama strašně
chce stihnout domácí souboj proti
Istanbulu, tudíž děláme vše pro to,
aby do něj mohla naskočit. Pochopitelně se ale dopředu nedá říct, jestli
se to opravdu povede,“ vyložil zkušený kormidelník.
Momentální léčba kubánské hráčky
je v každém případě velice intenzivní.
„Dostala nechodící ortézu, třikrát denně podstupuje speciální elektroléčbu
a ještě bere léky. Vše pro co nejrychlejší
splasknutí otoku i hojení poraněného
místa s tím cílem, že v pondělí sundá
ortézu a zkusí se zapojit do tréninku.
Všichni jsme zvědaví, jak to celé dopadne a jestli tahle honička s časem
bude úspěšná. Rozhodně však nehodláme riskovat zdraví Simon, takže
pokud se na to sama nebude cítit, do
úterního zápasu samozřejmě nezasáhne,“ uzavřel Čada žhavé téma. (son)
Více volejbalového zpravodajství
najdete dnes na stranách 45 a 46.

ŠKOLA SPOJUJE
RŮZNÉ SVĚTY
Asi každý vysokoškolský student dostal možnost
účastnit se výměnného pobytu Erasmus. Po
téměř třiceti letech jeho existence lze říci, že je to
jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie,
díky němuž si zájemci mohou vyzkoušet studium
v zahraničí, poznat tamější prostředí i kulturu
a získat nové zkušenosti.
Stejně tak podnětné je i setkávání akademických
sportovců na světových univerziádách. Kde jinde
by se například mohli v jedné skupině potkat hokejisté České republiky, Španělska a Číny? Působí
to na jednu stranu trochu úsměvně, zejména při
pohledu na dílčí statistiky, na druhou stranu je to ale
skvělá příležitost pro reprezentanty těchto hokejově
rozvojových zemí popasovat se alespoň na nějaké
platformě s příslušníky absolutní světové elity.
A třeba gólmani Číny si museli v duelu proti Česku
připadat jako na kolotoči, po šedesáti minutách totiž
podle oficiálních statistik platil poměr střel 101:4.
Výsledek 9:0 tak bych ještě poměrně milosrdný.

Foto: archiv Večerníku

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Bývalý kouč fotbalistů Kralic Petr
Gottwald si občas postěžoval, že
mu chyběl pravý kanonýr. To by
nyní mohl změnit Michal Němec,
téměř dvoumetrový útočník má za
sebou i necelé dva roky v Baníku
Ostrava.
DEBAKL
Podruhé v sezoně se hokejistům
Prostějova stalo, že inkasovali hned
devět branek. Premiérově tomu bylo
po výsledku 3:9 na jihlavském ledě,
podruhé uprostřed uplynulého týdne v Chomutově, to domácí Piráti
nadělili skóre 9:1.
ČÍSLO VEČERNÍKU

256

Přibližně osm a půl měsíce dělí
poslední dva zápasy Kamila
Švrdlíka za prostějovské Ariete. S hanáckým klubem se loučil
po třetím finále na konci května
a comeback si prožil včera proti
Kolínu.
VÝROK VEČERNÍKU
„TVRDĚ TRÉNUJI
KAŽDÝ BOŽÍ DEN,
ABYCH BYLA
KDYKOLIV PŘIPRAVENÁ
JÍT DO ZÁPASU.“
prostějovská volejbalistka Solange
Soares o své roli náhradnice, která
musí čekat na šanci
KOMETA VEČERNÍKU

MARK CAVENDISH
Jedna z největších hvězd současné
silniční cyklistiky touží po olympijském úspěchu na dráze. A jako přípravu i kvalifikaci pro hry do brazilského Ria si vybral britský jezdec
i prostějovský Memoriál Otmara
Malečka.
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fotbal

RODINNÝ DUEL GOTTWALDŮ VYZNĚL PRO URČICE KRALICE REMIZOVALY
FC KR
S URČ

1:3

PROSTĚJOV Jeden pikantní
souboj nabídlo nedělní odpolední přípravné utkání mezi
fotbalisty Určic a Kralic. Zatímco koučování prvně jmenovaného týmu se potřetí během
zimní přestávky ujal Petr Gottwald, na lavičku víkendového
soupeře divizního účastníka se
usadil jeho otec Ivo. A papírové
předpoklady se potvrdily, celku
z vyšší soutěže se podařilo nastřílet více branek.
„Bral jsem to jako každý jiný
zápas, moc jsem neřešil, že bych
měl mít nějak zvýšenou motivaci. Před utkáním i po něm jsme si
řekli pár slov a podali si ruce, kaž-

dý jsme ale na jiné lodi a fotbalová rivalita mezi nás nevstupuje,“
bral vše s nadhledem mladší z
rodu Gottwaldů.
On sám musel před zápasem
trochu improvizovat, mimo hru
totiž stále byli Zbožínek, Javořík, Tomáš Zapletal, Bokůvka,
Pavel, Haluza, Hochman, Kamený. „Osa nám ale zůstala a poradili jsme si. Měli jsme převahu,
snažili jsme se kombinovat, moc
se nám to ale zpočátku nedařilo.
Vlivem sněhu a hry proti větru
jsme nemohli nakopávat a přes
zhuštěnou obranu Kralic se nám
nedařilo dostat,“ popisoval první
dějství Petr Gottwald.
Vysvobození tak přišlo až ze standardní situace. A sice rohovém
kopu Svozila a zakončení Lose.
„Ve druhé půli opět svítilo slunce
a cílem byla nátlaková hra. To se
nám dařilo a brzy zvýšil po zisku

URČICE ZKOUŠEJÍ HORVÁTHA
A PEKAŘE
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
URČICE Třetí novou tváří v
kádru Určic se po Marku Hlochovi a Michalu Trajerovi stal
Jakub Horváth. Dvacetiletý
fotbalista Vyškova obsadil v
neděli odpoledne proti Kralicím levý okraj obrany a na
kouče jediného regionálního
divizionáře Petra Gottwalda
udělal dobrý dojem.
„Pravidelně ve Vyškově trénoval
a občas také naskočil za 'áčko'.
Jeví se zatím velice dobře, je
mladý, běhavý, bojovný, prošel si přípravou pod panem
Machálkem. O jeho setrvání se
ale teprve rozhodne,“ vyjádřil
se Gottwald na adresu jednoho z adeptů na místo v sestavě.
A o místo v kádru se pere také

míče a kombinaci Patrik Zapletal, třetím gólem to korunoval
Machynek, jehož střela levačkou
zpoza šestnáctky zapadla k tyči,“
přibližoval lodivod divizního celku následný vývoj utkání.
Kralicím se podařilo snížit až
krátce před koncem. „Zvýšením
na 3:0 jsme to úplně rozhodli. Pak
jsme se už snažili držet míč, zaběhat si a nepouštět je do brejků. Po
jednom z nákopů se ale dočkali,“
poznamenal.
Jeho otec viděl střetnutí trochu
jinak, ale také on byl spokojen.
„Určice sice měly převahu, ale
jen optickou. A vycházelo to ze
stylu obou mužstev. Oni hráli
fotbal založený na kombinacích
a postupných útocích, my naopak
odzadu z poctivé defenzivy na
brejky. To se nám dařilo,“ podělil
se o dojmy Ivo Gottwald.
První půle tak byla podle něj

naprosto vyrovnaná a jeho hráči ještě měli o několik šancí víc.
„Pak jsme to zarotovali a prvních
deset patnáct minut druhé půle to
bylo vidět. Splnilo to ale, co jsem
chtěl, aby soupeř hrál nátlakově a
my se museli bránit. Až na proměňování brejků jsem spokojen,“
sdělil a připomněl, že kromě Dostálovy branky ještě Neoral trefil
břevno.
Ve druhé půli hájil kralickou
bránu Petr Števula, do hry se tak
opět dostali všichni tři gólmani
Určic. „Zatím ještě nejsem zcela
rozhodnut, jak to vyřeším, něco
už ale v hlavě mám. Všichni tři
se jeví dobře, každý má něco
jiného. Pravidelně chodí na tréninky a makají. Dva si necháme
a třetího pošleme na hostování,
ideálně do krajského přeboru,“
alespoň naznačil Petr Gottwald.
(jim)

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
nalistujte
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S DOROSTEM 1.SK

SK PV U19
FC Kr

2:2

PROSTĚJOV Ani brzké dvoubrankové vedení nepřineslo
kralickým fotbalistům první
zimní vítězství. Jejich nová
útočná akvizice se prosadila
střelecky i v pozici asistenta,
přesto se běhavým mladíkům
„eskáčka“ podařilo dotáhnout
a uhrát tak nerozhodný výsledek.
„Aktivitu jsme nechali soupeři a
soustředili jsme se na dobrou defenzivu. Zaúřadoval Němec, který nejprve v páté minutě hlavou
po rohu poslal míč pod břevno, o
deset minut později vyhrál před
vápnem hlavičku a prodloužil na
Lehkého, který zvýšil na 2:0,“
pochvaloval si trenér Kralic Ivo
Gottwald.

Ještě před pauzou ale starší dorost 1.SK dokázal trochu šťastně
snížit a dvě minuty před koncem
i vyrovnat. „Po přestávce jsem to
hodně prostřídal, opět nás tlačili
a dočkali se. Chválím soupeře,
líbili se mi a hráli velice dobře,“
vysekl poklonu Prostějovu.
Kralickému lodivodu se také
pomalu začíná rýsovat sestava,
o některých postech je již jasno.
„Jsem spokojen s Dočkalem na
pozici zadního stopera. Je vidět,
že hrával divizi. Dále Valtra jsem
změnil z krajního záložníka, kde
potřebuji spíše někoho rychlého,
odolného, přímočarého, na střed.
Je totiž velice chytrý hráč a technik,“ zmínil s tím, že ze zkoušky
v Kozlovicích se vrátil zpět do
Kralic Libor Martinka.
Dalším soupeřem Kralic měla
být o víkendu Mohelnice, soupeř se ale omluvil. Náhradou tak
bude sobotní duel od 17 hodin
proti Olšanům.
(jim)

Ani letos se „eskáčku“ nevyhnula marodka

dvacetiletý David Pekař. „Je to
technický hráč a levák, ten nám
zatím chybí. Znám ho ze sálovky
i dorostu, po fotbalové stránce
by pro nás byl přínosem. Má ale
fyzické manko, v Klenovicích se
totiž moc netrénovalo. Jsme domluveni, že se ve středu sejdeme
a domluvíme se, jak dál,“ sdělil určický trenér k hráči, jenž
odehrál druhý poločas přáteláku
proti Kralicím.
Dobře se zatím jeví i nově složená stoperská dvojice Marek
Hloch - Michal Skopalík. „Oba
jsou fotbaloví. 'Skopa' má více
zkušeností, Marek má velice
dobré návyky z dorostu a tréninků s 1.SK. Líbí se mi jeho důraz,
zaujetí, mluvení, tím nahrazuje i
technické nedostatky. Snad jim
to bude klapat i v mistrovských
zápasech,“ přeje si Petr Gottwald.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Jestliže
měl loni trenér František Jura
potíže se zdravotním stavem
svých svěřenců, pro něž měl
připraven náročný čtyřdenní
program, ani letos se týmu nevyhnuly nejrůznější absence.
Vše kulminovalo v sobotu, kdy
ve druhém přípravném utkání proti Štěchovicím neměl de
facto koho dát na post levého
beka....
Ale pěkně po pořádku. Podobně
jako loni Zdeněk Fládr, letos pro
změnu Martin Hirsch si s sebou

do budoucna. K tomu je tu pár
zkušených, kteří nás ukočírují,“ těší se. A jak by sám sebe
charakterizoval? „Díky výšce
mohu vyhrávat dost hlavičkových soubojů, hra nohou je trochu slabší, jsem ale učenlivý a
trpělivý,“ pousmál se.
Kategorii U17 a půl roku U18
strávil v Baníku Ostrava, mezi
dospělými ale zatím do vyšší
soutěže než krajského přeboru
nezasáhl. „Zranil jsem se tam
a domluvili jsme se na rozehrání ve Frýdku-Místku, pak už o
mě neměli zájem. Byl jsem i na
zkoušce v tehdy třetiligovém
Třinci, ale nakonec jsem zůstal
ve Frýdlantu, který stejně jako
Kralice hraje krajský přebor.
Tam jsem ale stíhal jen páteční
tréninky, takže jsem v zápasech
povětšinou jen střídal. Zkusil
jsem si tedy najít něco blíž Olomouci,“ vysvětlil svůj fotbalový
přesun na Hanou.
A kouč Ivo Gottwald má zatím
jen slova chvály. „Přišel k nám
po všech stránkách dobře připraven, je to pro něj velice dobrá startovní pozice. Škoda, že
nemohl nastoupit proti Určicím,
proti dorostu 1.SK ukázal, že
patří do základní sestavy,“ potěšilo nového hlavního trenéra
Kralic.
(jim)

KOSTELEC NA HANÉ - Až
penaltový rozstřel musel rozhodnout o tom, komu se podaří ovládnout v pořadí sedmý ročník halového turnaje v
Kostelci na Hané. Šťastnější
byly štramberské fotbalistky,
které tak hned při své premiérové účasti vystoupaly až na
vrchol. A to navíc bez inkasované branky. Druhé skončily
„modré“ Horní Heršpice, obhájce loňského prvenství Komety Brno vybojoval bronz,
pořádající
Kostelečanky
skončily těsně pod stupni vítězů a Mostkovičanky osmé.
„Turnaj byl celkově dobře obsazený, nám se ale moc nevyvedl
a měli jsme na víc. V základní
skupině jsme hned na úvod remizovali s Babicemi, pak jsme
prohráli s Heršpicemi i Kometami. Nepředváděli jsme to, na
co máme, byli jsme statičtí, bojácní, nebojovali jsme,“ netěšila
úvodní část sobotní akce trenéra
Kostelečanek Marka Jelínka.
Zlepšilo se to až ve vyřazovací
části. „Ve čtvrtfinále jsme trošku
zabojovali a porazili Osek 1:0,
po semifinálové porážce jsme
předvedli výborný fotbal proti Kometám, ale nedávali jsme
góly. Byl to ale jiný mančaft,“
nerozuměl náhlé proměně.
Se svými hráčkami nyní začíná
silovou část přípravy právě v
hale nedaleké sokolovny, v plánu je zúčastnit se ještě jednoho

ZRANIT SE PO SKONČENÍ TRÉNINKU,
TO UŽ JE FAKT MOC..., NEVĚŘIL REALIZAČNÍ TÝM
přivezl potíže s třísly, takže neabsolvoval ani jeden zápas, místo
kondiční a herní přípravy spolykal množství kilometrů na atletickém oválu.
Sotva přijel ve čtvrtek večer
Tomáš Zatloukal, který si z pracovních důvodů mohl vzít volno
pouze v pátek, narušila program
tohoto dne absence Milana Machálka. Toho pro změnu vedoucí
týmu Martin Musil ochotně vezl
do Olomouce na jednu ze zkoušek zimního semestru. Pozitivem
je, že ji Milan úspěšně absolvo-

val. To už ale výprava zchudla o
dalšího člena. Josefu Pančochářovi se po zápase s Českou Třebovou ozvaly bolesti zad v takové míře, že nemělo cenu zůstávat
s výpravou a odcestoval tedy
domů. Vzhledem k přítomnosti
Zatloukala se tedy na levé místo
obrany měl vrátit Aleš Rus.
Jenže... To by nesměl být do té
míry ochotný a shromažďovat
po sobotním dopoledním tréninku míče. „Už to nikdy dělat nebudu,“ zubil se Aleš na hotelu.
„Běžel jsem pro míč za brankou,

kde jsem se sklouznul po kousku
ledu a nešťastně si pravou nohou
přišlápl zvrknutou levou,“ popsal
osudný okamžik. Výsledkem byl
otok levého nártu, a protože je
to navíc noha, kterou Aleš kope,
nemohla být o nasazení do přátelského utkání řeč. A tak přišlo na
řadu nouzové řešení...
Lze jen doufat, že se všichni marodi v následujících dvou týdnech
dají do pořádku, aby tým nastoupil
do přípravného utkání v Opavě,
které se odehraje příští sobotu 21.
února v optimálním složení. (tok)

KRALICE USILUJÍ O BÝVALÉHO TURNAJ ŽEN VYHRÁLY FOTBALISTKY ŠTRAMBERKA
ÚTOČNÍKA BANÍKU!

(ZE STRANY 25)
Fotbaloví příznivci Kralic na
Hané se mají možná na co
těšit. Do jejich týmu má totiž
namířeno odchovanec nejslavnějšího moravského klubu. Urostlý forvard Michal
Něme pochází z líhně talentů
FC Baník Ostrava.
„Na svou výšku je obratný,
rychlý a vypadá velice zajímavě. V posledních třech sezonách
dal za Frýdlant nad Ostravicí
vždy šestnáct branek v krajském
přeboru, takových moc není.
Je to ortodoxní útočník, který
studuje v Olomouci a trénuje
přípravku Sigmy, takže hledal
něco poblíž,“ prozradil na Němce trenér Kralic Ivo Gottwald.
Tím prostředníkem se stal Martin Neoral, jenž hraje v Kralicích a současně koučuje mládež
Sigmy. „Známe se ze školy a z
fotbalu, je hodně vysoký, štíhlý,
atletický, dobrý do party, takže
by se mohl stát posilou. Slovo
dalo slovo a vzal jsem ho na
trénink,“ popsal svou roli v celé
transakci Neoral.
Samotný útočník upozorňuje,
že to stále ještě není definitivní,
věří však, že to vyjde a skutečně
se stane hráčem Kralic. „Kluci
jsou v pohodě a většina kádru je
mladá, takže jsme perspektivní

Sedmému ročníku kosteleckého turnaje kralovaly hráčky
Štramberku, na vítězném snímku zcela vlevo starosta
Kostelce Ladislav Hynek.
Foto: Zdeněk Vysloužil
turnaje a pak sehrát dva přáteláky proti divizním celkům. V
polovině března na prostějovské
umělce s Kunštátem, na počátku
dubna na přírodní trávě s Horními Heršpicemi.
Sedmý ročník ženského halového turnaje se mohl pyšnit
rekordní účastí deseti týmů.
Papírovými favority byly brněnské výběry Horních Heršpic a Komet a severomoravský
Kotouč Štramberk. Trio výše
zmíněných favoritů svou pozici potvrdilo umístěním na medailových pozicích. Příjemným
překvapením pak byly výkony
regionálních zástupců Kostelce
a Mostkovic.
Domácí soubor se prokousal
do semifinále a bronz mu unikl o pověstný vlásek. Bojovné
Mostkovice sázející na pevnou
obranu, pak inkasovaly za celý
turnaj pouhé tři branky a vydřely osmou příčku.

„S průběhem jsem spokojený. Tentokrát nebyl ani jeden
z účastníků vyloženým outsiderem, až na výjimky byly
všechny zápasy hodně vyrovnané. Finálová dvojice byla přece
jen o kousek výše než zbytek
a jako snad každý pořadatel
podobné akce jsem rád, že se
obešla bez vážnějšího zranění
a všichni účastníci si snad dostatečně zahráli,“ okomentoval
klání hlavní organizátor Zdeněk
Vysloužil, jenž také poděkoval
OFS Prostějov a městu Kostelec
na Hané, jehož starosta Ladislav
Hynek osobně předával ceny.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Skupina „A“: 1. Lokomotiva
Horní Heršpice, modrá 10 bodů/
skóre 8:1 (- Komety 1:1,- Kostelec 1:0,- Pavlovice 1:0,- Babice 5:0). 2. Komety Brno 8/5:1
(- Kostelec 2:0,- Pavlovice 0:0,Babice 2:0). 3. FC Kostelec na

Hané 4/5:6 (- Pavlovice 3:1, Babice 2:2). 4. TJ Slavoj Velké
Pavlovice 4/4:3 (- Babice 2:0).
5. FC Babice 2:11.
Skupina „B“: 1. Kotouč Štramberk 12/10:0 (- Osek 5:2,- Jablonec 6:0,- Mostkovice 1:0,- Heršpice, Ž 2:0). 2. Kopačky Osek
nad Bečvou 7/5:2 (- Jablonec
2:0,- Mostkovice 0:0,- Heršpice, Ž 3:1). 3. FK Jablonec nad
Nisou 4/1:8 (- Mostkovice 1:0,Heršpice, Ž 0:0). 4. TJ Sokol
Mostkovice 2/0:2 (- Heršpice, Ž
0:0). 5. Lokomotiva Horní Heršpice, žlutá 2/1:5.
O konečné umístění:
O 9. místo: FC Babice - Lok. H.
Heršpice, žlutá 0:1. O 7. místo:
TJ Slavoj Velké Pavlovice - TJ
Sokol Mostkovice 1:0. Čtvrtfinále: Komety Brno - FK Jablonec n./N. 3:0, FC Kostelec n.
H. - Kopačky Osek n./B. 1:0.
Semifinále: Kotouč Štramberk
- Komety Brno 3:0, Lok. H.
Heršpice, modrá - FC Kostelec
n. H. 3:0. O 3. místo: Komety
Brno - FC Kostelec n. H. 0:0, na
pen. 1:0. Finále: Kotouč Štramberk - Lok. H. Heršpice, modrá
0:0, na pen. 1:0.
Individuální ocenění:
Nejlepší brankářka: Lenka
Hykšová (V. Pavlovice)
Nejlepší střelkyně: Lucie Lišková (H. Heršpice, modrá) – 4
branky
Nejlepší hráčka: Michaela Davidová (Štramberk)
(jim)
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Fotbalisté 1.SK Prostějov absolvovali kemp v Ústí nad Orlicí, kde sehráli i dva další zápasy

„Program soustředění jsme splnili,“ říká trenér František Jura
PROSTĚJOV Druhé zimní soustředění fotbalistů 1.SK Prostějov
je definitivně minulostí. „Proběhlo standardně, bez výrazných
problémů, co jsme si naplánovali, to se nám beze zbytku
podařilo splnit,“ neskrýval po návratu spokojenost trenér
František Jura. Večerník byl třetiligovému týmu, který v jarních
bojích MSFL hodlá útočit na postup, opět v patách.
„Po fyzické stránce byla náplň
poměrně náročná, ve čtvrtek a pátek
jsme intenzivně třífázově trénovali,
takže na zlepšení kondice by to mělo
být znát,“ slibuje si Jura, který kromě
kondiční přípravy zabrousil i do
nácviku taktických variant. Kromě
toho začal s hráči individuální pohovory. „Zvládli jsme asi polovinu, se

Tomáš
KALÁB

35

zbytkem pohovoříme v následujících
dnech,“ poznamenal trenér.
Limitujícím faktorem byla pouze
úroveň tréninkové plochy, na kterou si
stěžoval třeba Karel Kroupa. „Možná
by údržba měla být svědomitější,
umělý povrch je dost tvrdý a při ranních mrazech hodně klouzal,“ souhlasil s menšími neduhy Jura.

Zelenka s Koudelkou na soustředění pilně trénovali pod dohledem asistenta Popelky
Litoval také několika zraněných hráčů,
kteří nemohli program absolvovat.
„Hirsch měl potíže z utkání s Meteorem, na Pančochářovi, který má

výbornou formu, se podepsal zápas
s Třebovou, takže v pátek ráno byl se
zády na vyšetření u klubového lékaře.
Následující týden máme ale v pondělí

regeneraci na Sportcentru a tréninky
pouze středa až pátek, takže by se tato
drobná zranění měla vyléčit,“ doufá
optimisticky prostějovský lodivod.

ŠŤASTNÝ ŠTĚPÁN PŘIKRYL: KAREL KROUPA: „CHŘIPKA MĚ POZNAMENALA“
„SPARTU JSEM SI UŽIL, PRVNÍ GÓL TAKY“
ÚSTÍ NAD ORLICÍ Navrátilec
z hostování v Sigmě Olomouc
přesvědčil svými dosavadními
výkony trenérskou dvojici Jura
- Popelka do té míry, že jej zařadili do přípravy „A“ týmu. „Jsou
to šikovní kluci, kteří splňují
naše kritéria a představy, takže
jim chceme umožnit nahlédnout do mužského fotbalu,“
vyjádřil se o několika zařazených dorostencích asistent
Roman Popelka. Přikryl tak zažil pražské turné a střelecky se
uplatnil proti České Třebové.
●● Kde jste fotbalově strávil minulý
kalendářní rok?
„Hostoval jsem v olomoucké Sigmě,
odešel jsem tam do týmu ´U17´, kde se
mi v ligových zápasech střelecky dařilo,
a patřil jsem k nejlepším v soutěži. V létě
jsem přešel do vyšší věkové kategorie a
na podzim v podstatě bojoval o místo
v základní sestavě starších dorostenců.
●● Takže jste se rozhodl k návratu
do mateřského klubu...
„Doma je doma, navíc jsem ani nečekal, že se mi otevře taková možnost zúčastnit se zimní přípravy
s naším ´áčkem´.“

Foto: Josef Popelka
●● Zatím jste nastoupil ve všech zápasech, jaké jsou vaše dojmy?
„Největší zážitek byl pochopitelně
na Spartě, kde jsem odehrál poslední
čtvrthodinu. S Meteorem už to byla
půlhodina. Je to pro mě obrovská škola, snažím se okoukat co nejvíc, aby
mě to fotbalově posunulo co nejvíc
dopředu.“
●● Proti České Třebové jste dokonce skóroval a byl to váš první gól za
„áčko“...
„Je to tak, dnes jsem si odbyl střeleckou premiéru. A to jsem si nebyl
jistý, jestli nastoupím, protože včera
jsem hrál v dorostu utkání proti Kralicím. Jak bych popsal branku? Gólman
udělal chybu, nezpracoval jsem si sice
balón nejlíp, ale pak si ho srovnal a poslal k tyčce. Mám z toho radost, je to
skvělý pocit.“

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Počínající chřipková epidemie, která
terá poznamenala hlavně jižní Moravu, zasáhla i oba Brňanyy v prosudíž netějovském dresu. Jak stoper Sus, tak i útočník Kroupa tudíž
absolvovali ostře sledované pražské turné. Jak moc to elitního
vyprávěl
střelce„eskáčka“ mrzelo, a jak se dostává do formy, povyprávěl
dění.
Večerníku před závěrečnou večeří ústeckého soustředění.
Jak moc vás mrzelo, že jste
kvůli chřipce přišel o zápas
na Spartě?
„Popravdě řečeno, mnohem víc mi
vadilo, že jsem přišel o týden své
zimní přípravy. V lednu jsem chodil
pravidelně běhat, pracoval jsem v
posilovně a ten týden v posteli mi
vzal hodně energie. Samozřejmě
to byla pro mě dobrá příležitost se
vrátit zpátky na Spartu, kde už jsem
párkrát hrál.“
Předpokládám, že jste utkání aspoň na dálku sledoval?
„Byl jsem ve spojení s klukama, takže
jsem věděl, že tam zanechali dobrý
dojem. Teď jde o to na tento výkon
navázat v dalším průběhu zimní
přípravy a pak hlavně v jarní sezóně.“
Dá se říci, že jste se během
tohoto soustředění dostal
zpět do fyzické kondice?
„Do Ústí nad Orlicí jsem jel
takříkajíc z voleje, týden předtím
jsem víceméně pouze ležel, takže to
nebylo zrovna jednoduché. Musím

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
KORUN?
nalistujte stranu 22

Proti České Třebové se trefil i nováček Přikryl
FK ČT
SK Pv

0:2

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Všichni
„pražští“ absentéři už byli v pořádku a připravena byla už i brankářská jednička Tomáš Bureš,
který tak strážil svatyni „eskáčka“ v prvním poločasu. Na stope-

ru nastoupila dvojice Sus - Rus,
která podobně znějící jména
převedla do dobré spolupráce na
hřišti. Machálek tentokrát nastoupil na levém kraji zálohy, na
hrotu operoval uzdravený Kroupa. Středeční přípravné utkání,
které zahájilo druhé soustředění
prostějovských fotbalistů, tak
mohlo začít.
Pro gólmana Bureše byla nebezpečnější zrádná ledová plocha za vlastní brankou než soupeřova útočná

ÚSTY
TRENÉRA

Roman POPELKA - 1.SK Prostìjov:
„Výsledek potěšil víc, než hra, která byla poněkud neuspořádaná. V zápase se objevily některé dobré momenty, ale zdaleka se to neblížilo optimálnímu stavu. To konečně v této fázi přípravy ani nelze očekávat. Mrzí nás
spíš to, že se stále opakují ty samé potíže, na které neustále upozorňujeme,
a nezbývá než doufat v nějaké uvědomění. Podobně silový soupeř se dá přehrát jen chytrostí a jednoduchostí, té se nám ale pořád nedostává. Naopak jsme
umožnili soupeři, aby k nám přistupoval, z čehož vyplývaly některé ostřejší zákroky, při nichž na tomto terénu hrozí zranění.“

snaha. Hráči České Třebové sice
v 7. minutě dopravili jako první míč
po rozehrané standardní situaci do
branky, k jejich škodě ovšem z ofsajdu. Na druhé straně se do kombinace na jeden dotek zapojili Pančochář, Zelenka, Kroupa a Machálek,
oku lahodící akce ale skončila bez
efektu. Vzápětí mířil Koudelka těsně vedle tyče. Podobně se vedlo
i Zelenkovi či později Machálkovi.
Po necelé půlhodince hry přišla
největší šance divizního soupeře,
který z hranice velkého vápna nastřelil břevno Burešovy branky.
Soupeř byl na Prostějov zdravě
nahecovaný, z čehož rezultovaly
některé nepříjemné fauly na Kroupu a Suse po odehrání míče. Přesto
„domácí“ nakonec Kroupu neuhlídali. Po rychlé akci rozehrané
Zelenkou byl elitní střelec Prostějova faulován a sám také proměnil
nařízený pokutový kop - 0:1. Byl
to jeho poslední dotek s míčem,
následně střídal. V samotném závěru utkání po špatném odkopu
českotřebovského brankáře pečetil
výsledek Přikryl - 0:2.

hovicemi
přiznat, že v zápase se Štěchovicemi
jsem toho už měl opravdu ´plné kecky´. (úsměv)“
Můžete porovnat prostěustředění
jovské zimní soustředění
s těmi prvoligovými?
„V první lize jsou jistě trochu
díl ale
náročnější, hlavní rozdíl
né kvalitě
momentálně vidím v rozdílné
hle byla
tréninkových ploch. Tahle
hodně špatná a hráče to při práci
ít doslova
stojí síly navíc, někdy musí jít
´přes bolest´. Je to škoda,, protože
tenhle hotel a jeho areál je na velmi
va kazí celdobré úrovni, ale umělá tráva
kový dojem.“
Kde jste absolvoval
al nejdál
zimní přípravu?
„Bylo to v dobách mého angažmá
m v Tepve Zbrojovce nebo předtím
licích. Hodně oblíbená destinace
ko, dřív se
v současné době je Turecko,
také jezdilo na Kypr, na obouu místech
ně odlišná
jsem byl. To je diametrálně
plo kolem
příprava, přírodní tráva a teplo
edá se to
dvaceti stupňů Celsia. Nedá
srovnat.“

“

J
Jaká
byla náplň těchto
soustředění?
„Obvy se tam už ladí herní for„Obvykle
jd především o nácvik komma, jde
binací Největší porci běhání jsme
binací.
absolv
absolvovali
ještě v našich podmínká Už to tak náročné nebmínkách.
tr
ylo, trénovalo
se také dvoufázově,
s zaměřením na sehrání
ale se
mužst
mužstva.“
Utkvěl vám v paměti
nějaký zajímavý soupeř?
„Na žá
žádné hvězdné jméno si nevzpomín
pomínám, většinou to byly týmy
z východní
vých
Evropy.“
Jaký je váš dojem z obou
přípravných zápasů?
„Ve středu
st
s Českou Třebovou to
byl do
dost specifický duel z pohledu,
že s týmem
tý
snažícím se za každou
cenu slovně i nevybíravými zákroky vyprovokovat soupeře jsem
hodně dlouho, pokud vůbec kdy,
nehrá
nehrál. Jinak obě utkání byla
ovlivn
ovlivněna terénem, protože na takové pploše je nejdůležitější utkání
odehr
odehrát a nezranit se...“

Ve středu s Českou Třebovou to byl specifický
duel z pohledu, že s týmem snažícím se slovně
i nevybíravými zákroky vyprovokovat soupeře
jsem hodně dlouho, pokud vůbec kdy, nehrál...

Se Štěchovicemi POTĚŠILA HRA, výsledek už ne
TJ Š
SK Pv

2:0

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Na závěr
zimního soustředění odehrál Prostějov druhé přípravné utkání s týmem Štěchovic, svými hotelovými
sousedy, hrajícími sesterskou Českou fotbalovou ligu. Přes drobné
improvizace v sestavě předvedlo
„eskáčko“ solidní hru a zápas měl
díky oběma soupeřům dobrou
úroveň. Dvě chyby ale předznamenaly konečné skóre zápasu.
Jedenáctý tým aktuální tabulky ČFL
měl rovněž vlastní potíže se sestavou,
když mu z důvodu nemoci či lehkého zranění chyběli čtyři hráči. Trenér
František Jura nasadil na levého beka
Langera a před něj do zálohy Sečkáře.
Podhrotového útočníka hrál tentokrát
Machálek, vpředu operoval Kroupa.

Uzdravený stoper Sus sváděl vzdušné souboje s nepříjemným Tamouem
ze Štěchovic (v modrém).
Na konci první desetiminutovky si třicátá minuta, kdy si v pokutovém
Tamou pohrál se stoperem Susem, území Sus srazil při zpracování nonásledná střela šla ale do rukavic hou míč na ruku, v tomto případě
brankáře Bureše, který si míč narazil se ale penalta nepíská. O chvíli pozo hlavičku Krejčíře. Sérii prostějov- ději rozehrával do vápna nepřímý
ských střel po čtvrthodině utkání kop Fládr, k odraženému balónu se
pochytala štěchovická obrana, takže dostal Tamou, který poslal dopředu
veterán Sňozík ani nemusel zasaho- Říhu a ten mezi dvěma obránci převat. Hra se většinou odehrávala mezi loboval vybíhajícího Bureše - 1:0.
šestnáctkami, na soupeřově hrotu Vzápětí si Sečkář našel dobrou střebyl - většinou ale bezzubě - aktivní leckou pozici, mířil ale nad bránu.
Tamou. Trochu vzruchu přinesla Až pět minut před koncem první
půle předvedli zdařilou akci Šteigl se
Sečkářem, když první potáhl po pravé straně míč a po centru hlavičkoval
Sečkář do šibenice, Sňozík musel vytáhnout parádní zákrok.
Po změně stran měl Prostějov sice
lehkou optickou převahu, ale šanci ke srovnání stavu si nevytvořil.
Roman POPELKA - 1.SK Prostìjov:
„Absolvovali jsme další z přípravných zápasů, za pozitivum považuji to, že se Mezi tři tyče se nevlezla ani křížná
nikomu na tomto terénu nic nestalo. Odehráli jsme dobrý zápas s kvalitním střela Tamoua, ani Fládrův přímý
soupeřem, objevily se v něm některé prvky, které po hráčích chceme. Po tom, kop. A tak až v poslední minutě
co měli v nohách, odehráli kluci utkání s nasazením, chyběla pouze finální fáze. napřáhl Tamou, míč těsně před
Obdržené góly jsou z kategorie těch, které občas dostáváme, třeba po naší stan- Kofroněm skočil a zapadl k tyči
dardní situaci následuje brejk soupeře. Práce je před námi ještě hodně.“
jeho branky - 2:0.

ÚSTY
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navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal Extra - 10. díl

BRODKU SE PRO JARO VRACEJÍ MARODI Zdětín nevyužil snového úvodu Kouč Čechovic „B“ Pavel Gréza:

původní zpravodajství a foto
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Zimní fotbalová přestávka už zběsile ukrajuje ze své druhé poloviny
a regionální mužstva se stále více probouzejí ze zimního spánku
směrem k plné přípravě na zbytek ročníku. Stejně tak píše další díly
i seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlížející se za podzimním děním
na zelených trávnících. Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci mají před sebou
stále ještě přibližně měsíc a půl trvající 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 seriálu FOTBAL
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.
Poúvodnímohlédnutízamužskýmiimládežnickýmisoutěžemi,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. 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.
V těchto dnech nastal čas na podrobnější rozbor zástupců v soutěžích
pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov. V minulém vydání
to byla nejlepší šestka II. třídy, nyní se dostává na zbývající osmičku Brodek
u Prostějova, Čechovice„B“, Zdětín, Olšany, Smržice, Přemyslovice, Kralice
na Hané„B“ a Držovice. Následně se dočkají III. a IV. třída a prostor vyjde
i na fotbalistky Kostelce na Hané a Mostkovic.

TABULKA SPORTIKA II. TØÍDY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostějov
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Určice „B“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Olšany
TJ Smržice

TJ Sokol Přemyslovice
FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Držovice

Z
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
13
15
13

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

V
11
10
9
10
8
8
7
6
6
4
4
3
2
1

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

1
2
1

P
2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9
9
11
11

S
48:11
44:18
36:23
49:24
38:25
32:29
27:28
31:30
35:51
23:34
30:56
23:38
14:33
19:49

B
36
35
31
30
29
26
25
21
19
15
15
10
9
5

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

0
1
1

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

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

19
18
18
17
17
17
16
12
12
10
9
7
6
0

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)

Pon
Pondělí
9. února 2015
www
www.vecernikpv.cz

ohlédnutí za fotbalovým podzimem
● Konicko ● Kralicko ● Určicko
alší...
z pohledu vyslancù prostìjovského regionu ● Plumlovsko ● Prostějovsko a další...

15013070090
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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
4
1
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0

Po prvních zápasech mohli brodečtí fotbalisté bodům pouze zamávat, nakonec však přezimují sedmí.

Horní polovinu tabulky nejvyšší
okresní soutěže uzavírá TJ Sokol
Brodek u Prostějova. Po úvodních
čtyřech kolech měl sice tento celek na kontě pouze tři body, poté
ale čtyřikrát v řadě naplno bodoval a v úspěšné bilanci i dík dvěma
zvládnutým penaltovým soubojům
pokračoval až do konce podzimu.
Pětadvacet bodů tak dává dobrou
výchozí pozici do zbytku soutěže.
„Každý by chtěl jen vyhrávat a postoupit, takže úplně spokojen s výsledky být
nemohu. Ale za ten rok a půl, co u mužstva jsem, se nám to vytříbilo a zůstali
ti, co mají chuť na sobě pracovat, i když
nehrají. Sice je to jen okres, ale i v něm
se musí pracovat. Někteří tak skončili,
jiní vydrželi,“ konstatoval s nadhledem
trenér David Mezuliánek.
„Kádr tedy nebyl až tak široký jako
dříve a bude ho nutné trochu doplnit.

Mojí kluci z dorostu totiž mezi dospělými teprve začínají. Cílem je získat jednoho hráče, který tu už hrál. Mělo by se
jednat o Patrika Gábora, on sám chce a
kluky zná. V Určicích odehrál jen pár
zápasů, prý ale nebyl až tak poctivý v
přípravě. Má na víc, důležitá je pro něj
ale i parta,“ prozradil vítanou posilu.
A dalším pozitivem je návrat Davida
Piňose s Františkem Dobešem, kteří
kvůli kolenu vynechali téměř rok, aby
totiž nic neuspěchali. Naopak možná
nastane jeden odchod. „Od pátku trénujeme, ale první setkání bylo spíše
takové informativní, abychom se domluvili na harmonogramu. V Brodku
je pěkná tělocvična a posilovna a můžeme využívat i terén venku. Domluvený
zatím máme jeden přátelák, sedmého
března se utkáme s Olšany,“ prozradil
Večerníku trenér Brodku.
Před začátkem sezony chtěl být v první

polovině, což se také nakonec podařilo. „Jinak by to pro mě bylo zklamání,
takto jsem spokojen. Zpočátku se nám
sice nedařilo a po čtyřech zápasech
jsme byli poslední, konec už ale byl lepší,“ oddechl si Mezuliánek.
Jasným favoritem na postup jsou pro
něj Nezamyslice. „Otázkou zůstává,
jestli Vrahovicím vydrží současné nadšení. A u Hané Prostějov je hlavní, jak
se budou scházet. Hodně zajímavé to
bude i v boji o záchranu. Držovice na
tom nejsou dobře, spousta kluků tam
na podzim nebyla a ti ostatní už jsou
spíše starší,“ okomentoval stav na obou
pólech tabulky.
A kde by chtěl sezonu zakončit se svým
mužstvem? „Když vše půjde, tak bychom se chtěli posunout nahoru, to
bych byl moc rád. Pád dolů by mě pochopitelně netěšil,“ přiznal s úsměvem
David Mezuliánek.

Lehce nabyli, lehce pozbyli. Fotbalistům Zdětína skvěle vyšel vstup
do sezony, když za první čtyři kola
získali deset bodů. Na výhry proti
Brodku u Prostějova, Přemyslovicím, Kralicím na Hané „B“ a remíze
s Čechovicemi „B“ se ale nepodařilo
navázat a zbylých jedenáct kol přineslo už jen tři vítězství. Výsledkem
tak byl pád z čela tabulky až na aktuální deváté místo...
„Náš bodový zisk byl zpočátku velice
kvalitní, asi jsme měli i velké štěstí. V pátém kole tak hrál v Nezamyslicích první
s druhým, ale vysoko jsme tam prohráli.
Následovalo velké zklamání doma se
Smržicemi, na začátku jsme si dali dva
vlastňáky a prohráli 3:4, to nás mrzí asi
nejvíce,“ ohlížel se za odehranými duely
předseda zdětínské kopané Jaroslav Navrátil.
Porazit se pak už podařilo jen Olšany
u Prostějova, Držovice a Brodek u Prostějova a devatenáct bodů zcela neodpo-

vídá předsezónním představám. „Přál
jsem si získat více než dvacet bodů a kdybychom byli v tabulce pravdy na nule,
tak bychom byli spokojeni. Takto máme
minus dva. Tabulka je ale nyní hodně
zkreslená, Držovice a Přemyslovice totiž
nemají odehrány všechny zápasy. Do sestupu jsou nyní namočena tři mužstva,
mohlo by se to ale týkat i nás,“ vybízí
k nepodcenění následujících zápasů.
Také proto se zdětínské vedení snaží
tým trochu doplnit. „Žádné změny zatím nenastaly, víme ale o tom, že Martin
Řehulka je v hledáčku Kostelce. Absolvuje tam zimní přípravu a pak se uvidí,
jestli na hostování odejde. Chce si zkusit
vyšší soutěž, což chápu. Šlo by ale o velkou ztrátu, je to velice platný hráč, rychlý
útočník, šikovný kluk. Ani příchody
posil zatím nejsou dotaženy, jednáme
hlavně o jednom hráči ze Ptení,“ prozradil Navrátil.
Přípravu na jarní boje celé mužstvo teprve zahájí, v plánu jsou i dva tři přáteláky

na umělé a následně přírodní trávě. Stejně jako v předešlých letech, ani nyní není
v plánu soustředění.
Bitva o postup se podle zdětínského
šéfa zredukovala na duel Nezamyslic
s Vrahovicemi, byť do toho ještě mohou
zasáhnout i ostatní. „Po obrovské letní
obměně, kdy prakticky zůstala jen půlka
týmů a hodně jich postoupilo či sestoupilo, jsem byl ve velkém očekávání. Čekal jsem víc od Držovic a Olšan, naopak
štikou tabulky je Skalka. Hanou Prostějov jsem očekával vysoko a třeba se
o první místo ještě popere,“ zapřemýšlel.
Právě zdětínský klub se v létě rozhodl
zrušit „B“-mužstvo a v zimě tak nastal
první prostor pro bilancování, jak se to
projevilo. „Někteří odešli, někteří zůstali a velice vhodně doplnili kádr 'áčka'.
I díky tomu se nám za celého půl roku nestalo to, abychom někam jeli jen v devíti,
deseti nebo jedenácti hráčích, jako tomu
bylo loni třikrát. Tentokrát nás bylo dostatek,“ potěšilo Jaroslava Navrátila.

Olšany cílí na klidný střed tabulky

S výkonností i umístěním je tak relativně spokojen a budoucnost vidí pozitivně. „Důležité je, že jsme zvládli zápasy
s Držovicemi i Kralicemi, to se hrálo
o šest bodů. Při konečném vyúčtování
může být tato bilance velké plus,“ sdělil
někdejší dlouholetý šéf okresní kopané
a člen přemyslovického výboru, jenž
se nyní přesouvá na pozici vedoucího
mužstva.
I pro něj osobně byl podzim o získávání dalších zkušeností, doposud totiž
působil u mládeže. „Užíval jsem si to.
Nemusel jsem jim určité věci složitě
vysvětlovat a mohli jsme se věnovat
taktice, standardkám a herním věcem.
Angažmá beru jako pozitivní počin, jen v týdnu to pro mě vzhledem
k podnikání bylo komplikovanější,“
pousmál se.
V létě se přesunulo několik starších
fotbalistů do „B“-mužstva, místo nich
přišli tři čtyři z dorostu a na hostování

David Pírek. S Hvozdem pak Přemyslovice vyměnily Lukáše Deutscha
za Tomáše Dutszaka. „Je to naše filozofie. Chceme, aby u nás hráli kluci
od nás, kteří k tomu tady mají vztah.
Hodláme si vychovat vlastní hráče,
abychom je nemuseli nakupovat,
a věříme, že budou chodit diváci. Neplánujeme žádné šílené nákupy, ale
i tak chceme vytvořit mužstvo, které
by mohlo dlouhodobě hrát na vysoké
úrovni,“ přeje si Trunda.
Tipovat další vývoj v dolní polovině
tabulky se neodvážil, při pohledu na
horní příčky ho překvapil Horní Štěpánov. „Asi to byl ale jen výkřik do tmy,
kdy se našel někdo s hodně penězi, které do toho nalil. Na okresní úrovni mi
to ale přijde nepřirozené, tam by spíše
měli být hráči z okolí. Je to ale každého klubu věc. Kde mají mládež, tam se
hráči stále tvoří,“ zauvažoval Vladimír
Trunda.

Před rokem útočnil kádr Olšan na elitní trojku, nyní se spíše snaží uniknout poslednímu triu.

Výrazný propad oproti předešlé sezoně postihl fotbalisty Olšan. Mužstvo usilující až do poloviny června o
třetí místo v okresním přeboru, které by také znamenalo právo postupu
do I.B třídy Olomouckého KFS, se
po podzimních bojích nachází v oblasti, která zatím nezajišťuje poklidný zbytek ročníku. Z desáté pozice je
to totiž jen šest bodů na předposlední Kralice na Hané „B“.
„Tvrdil jsem už před sezonou, že na špici
nepomýšlíme a hlavně chceme být co
nejdál od sestupových míst. Už jarní čísla
nám ukázala, že to není ono, tehdy jsme
ale až v posledním kole ztratili třetí místo.
Postup ale nebyl naším cílem,“ vrátil se
do poloviny uplynulého kalendářního

Rezerva Kralic se trápila v útoku
Opět boj o záchranu jako před dvěma lety. Takové jsou vyhlídky kralického „B“-mužstva před vyvrcholením ročníku II. třídy OFS Prostějov.
Na jaře 2013 to nevyšlo a klub se
musel poroučet do III. třídy, nyní
si před závěrečnými třinácti koly
může podat inzerát s textem „hledá
se útočník schopný střílet branky“...
„Pocity jsou hrozné, podzimní část
byla naprosto nevydařená. První zápas ještě dobrý, pak se to ale začalo
sypat. Novotný s Tronečkem se posunuli do ‚áčka‘, dvacetiletý Petr Navrátil přestal chodit, Martin Haluza
odjel do Anglie, někteří byli nemocní
nebo zranění. Spoléhali jsme se tak

na dorostence,“ analyzoval příčiny třinácté pozice trenér Vladimír Horák.
Po úvodní vysoké výhře 4:0 nad dalším nováčkem ze Skalky tak přišlo
pět porážek v řadě, byť ta s Držovicemi byla až na penalty. A v posledních
sedmi kolech se kralickým fotbalistům
nepodařilo uhrát ani jeden bod. „Někdo by měl přijít, takže to snad bude
lepší. Zatím si ale jméno nechám pro
sebe, ještě to není jisté a s hráči bojují
všechna mužstva,“ zmínil se kormidelník tím, že jednoznačným cílem je
posílit útočnou vozbu.
Vždyť na podzim byly právě Kralice
„B“ nejhorší, za patnáct zápasů vyprodukovaly pouze čtrnáct branek.

„Neměli jsme útočníky... Ze stabilních
členů jsme poskládali obranu a záloh,
načež do útoku tak šli většinou dorostenci, kteří už měli jeden zápas v nohách. Takže byli unaveni a navíc mají
šestnáct sedmnáct let a v Kralicích je
dorost prvním rokem. Hlavně jsem
rád, že chodí,“ přiznal Horák.
Pozice na konci tabulky je tak jasným vyústěním starostí, ale zklamáním pro celý tým. „Nečekal jsem,
že budeme tak nízko. Kdybychom
měli k dispozici postupové mužstvo,
tak bychom měli na střed tabulky,
ale dopadlo to takto. Uvidíme, jak
se vše nakonec vyvrbí, vregionu
jsou na tom mužstva půl roku vý-

Poklidné a víceméně bezstarostné
jaro mají před sebou členové čechovického „béčka“. Rok zpátky přezimovali v tehdy ještě šestnáctičlenné
tabulce na předposledním místě
a čekaly je tuhé bitvy o záchranu, letos jsou na tom o poznání lépe a jednadvacet bodů vybízí spíše k ataku
horní poloviny tabulky. Pokud by se
navíc Čechovicím podařilo zvládnout dohrávku s posledními Držovicemi, měly by to na sedmý Brodek
jeden bod.
„Jsem spokojený tak na půl. Snažíme se
začlenit vycházející dorostence a postupně omlazovat, a myslím, že tento záměr
zvládáme. Jenže přináší to výkonnostní
výkyvy a za nerozvážnost a chyby jsme
byli potrestáni góly, takže jsme těch bodů
mohli mít ještě více. S nikým jsme ale zásadně nepropadli,“ načal své brouzdání
vzpomínkami hrající kouč týmu Pavel
Gréza.
Nezapomenutelným se pro něj stalo
utkání v Olšanech u Prostějova, kde i přes
dvě červené a dohrání v devíti lidech se
hostům podařilo zvítězit 3:1. I díky tomu
je rezerva celku z I.A třídy Olomouckého
KFS téměř stejně úspěšná doma i venku.
„Máme mladý kolektiv, takže doma jsou
kluci svázaní, protože se na ně přijdou
podívat kamarádi, vrstevníci, hráči z 'áčka',
zatímco venku to z nich spadne,“ vysvět-

borně, pak se to ale otočí a jsou na
dně,“ očekává ještě zajímavé boje.
Minulý pátek absolvovali hráči první
trénink a nyní by se již měli scházet
v úterý a pátek, k tomu ještě v neděli na fotbálek na nedaleké umělce
v Kralicích. „Máme domluvené přáteláky s Otaslavicemi a Biskupicemi
a domlouváme další. Je potřeba si říct,
že ofenzivní fáze byla špatná, do šancí
jsme se moc nedostávali. Oceňuji ale
přístup všech hráčů, co chodili, bylo
to psychicky náročné. A projevilo se to.
Na jaře nás ve III. třídě bylo patnáct až
osmnáct, teď jsme před zápasem byli
v osmi a čekali, kdo půjde kolem,“ posmutněle konstatoval Vladimír Horák.

roku hrající sekretář oddílu Michal Uhřík.
Úspěšná sestava se v létě nezměnila, na
Olšany ovšem v prvních čtyřech kolech
vyšly Nezamyslice, Vrahovice i Haná
Prostějov a výsledkem byly po pěti kolech jen čtyři body za remízu s Hanou
a výhru nad Smržicemi. „Hned třikrát
jsme prohráli na penalty, postihlo nás to
i s Brodkem a Smržicemi, máme s tím
problém. Chybělo nám i štěstí, musíme
do toho dát více práce a bojovnosti,“
uvědomuje si zkušený brankář.
Raději upřednostňuje hrát klidný střed
nižší soutěže než se bát o záchranu ve vyšší, v níž je navíc potřeba družstvo doplnit.
Ovšem patnáct bodů a poměrně malé
rozdíly v tabulce zatím takovou jistotu
nedávají. „Cílem je sbírat bod po bodu.

Optimální by bylo posunout se někam
k šestému až devátému místu,“ přeje si. I
proto už přibližně dva týdny zpátky začaly
Olšany přípravu na jarní část. „Účastní se
všichni zdraví hráči a chceme kádr ještě
o jednoho dva hráče doplnit a posílit,
máme zraněné před operací,“ upozornil
Uhřík s tím, že on sám je po druhém zákroku a zatím se zapojit nemohl.
Podstatné bude dobře zvládnout začátek jara, byť prvními dvěma soupeři
jsou opět Vrahovice a Haná Prostějov.
„Trénovali jsme dvakrát týdně a nyní to
bude třikrát týdně. V březnu plánujeme
přáteláky na všechny soboty, utkáme se
postupně se Štěpánovem, Brodkem u
Prostějova, Slatinicemi a ještě jedním
soupeřem,“ nastínil Michal Uhřík.

Nebýt dua jarních předehrávek,
nebylo by to v případě Smržic nijak veselé hodnocení. Takto se díky
pěti bodům za plnou výhru ve Vrahovicích a penaltovou nad Olšany
hovořilo trenéru Jiřímu Přikrylovi
lehčeji, patnáct bodů znamená aspoň jedenácté místo a v tuto chvíli
desetibodový náskok na poslední
Držovice. Přitom po čtyřech kolech byly Smržice na nule.
„Pozice to není nejrůžovější. Některé
zápasy jsme mohli zvládnout lépe, ale
přístup k tréninkům a zápasům nebyl
dobrý. Takže když jsme se po dvou
třetinách podzimu rozloučili s Vaškem
Šatným, nebylo to o nespokojenosti
s ním, ale o hráčích,“ zmínil smržický
funkcionář a současně člen výkonného
výboru OFS Prostějov.
Nedělá si ale iluze, že podařený závěr
podzimu znamená automaticky únik
do klidu. „Doufám, že nám to do vstupu

góly a nedopadlo to tak, jak jsme
doufali. Přitom hráli stejní kluci jako
minulé jaro, nesedlo to ale,“ nehodnotilo se podzimní účinkování lehce
předsedovi oddílu Marku Valentovi.
„Kvůli škole a práci se moc netrénovalo, to je ale potřeba i ve druhé třídě...“
I proto už hráči zahájili před časem
zimní přípravu, letos čistě v domácích podmínkách. „Každý rok jsme
jezdili na soustředění, letos ho ale
vynecháme. Hromada lidí by totiž
nemohla, takže by kemp až tolik ne-

splnil účel. Budeme tedy jen tady.
Zatím jsme trénovali dvakrát týdně,
nyní jeden trénink přidáme,“ poukázal šéf klubu.
Důvodem je velice brzký start jarní
části, o dva víkendy dříve než pro většinu soupeřů. Příčinou jsou dohrávky
s Přemyslovicemi a Čechovicemi „B“,
na které dojde hned koncem března.
„Věřím, že to pro nás bude výhoda,
tato utkání zvládneme a jaro celkově
bude lepší,“ připomněl Valenta s tím,
že v kádru nastane posílení. Jedním
ze staronových hráčů bude Marcel

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:
TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA:

11 - Šimeček Roman, 3 - Hangurbadžo Igor, Zatloukal Leopold,
2 - Fialka Petr, Soldán Petr, 1 - Bureš Michal, Fedytnyk Mykhaylo,
Chvojka Jakub, Kaplánek Martin,
Krejčí Michal.
TJ SOKOL ÈECHOVICE „B“:

TJ SOKOL ZDÌTÍN:

Proti Hornímu Štěpánovu sice Čechovice "B" neuspěly, ale dobře známé
záchranářské starosti vystřídal i tak poklidný střed.

loval zkušený obránce, jenž toho ale na
podzim už moc neodehrál. „Nejde už vše
skloubit, ale s Markem Začalem jsme se
domlouvali a prostřídali jsme se,“ zmínil.
Kromě trénování mužů se Gréza věnuje rovněž mládeži, takže ani po stránce
koučování se nenudí. „U přípravky je to
něco jiného, ale i dospělí mě poslechnou.
Vzalo mi to trochu času, ale fungujeme.
Jsme slušná parta, určitým problémem
jen bylo, že jsme museli kvůli studentům, práci, výpomoci 'áčku' nastupovat
v úplně jiných sestavách. I to způsobilo
naše výkyvy, jinak bychom mohli být do

třetího místa,“ podotkl začínající trenér.
Zimní přípravu má čechovické „áčko“
i „béčko“ dohromady a trénují ve středu,
pátek i o víkendu. A soupeři pro přáteláky by se měly stát Vrchoslavice, dorost
Smržic a jeden tým z Vyškovska. „Jarní
část se bude vyvíjet právě podle zimní
přípravy i zranění u nás a v 'áčku'. Když
budeme zdraví, věřím v posun nahoru.
Vzájemná spolupráce není problém, loni
jsme s Jardou Klimešem působili společně u 'béčka', domluvíme se a vzájemně si
vypomáháme,“ pochvaluje si vzájemně
prospěšnou vazbu Pavel Gréza.

pomůže a navážeme na to. Na jaře ale
každý zabojuje a při tříbodovém systému to lze poměrně rychle stáhnout.
Je to otázkou tří nepovedených utkání
a opět se na to bude dívat špatně,“ varuje
Přikryl před přílišným klidem.
Plánem pro zbytek sezony je zapojit více
vlastních dorostenců, aby už nemusely
mít Smržice hráče na hostování. „Ti, co
tu podzim dohráli, ukázali, že hrát chtějí,
a s nimi chceme pracovat i dál. Opustí
nás jen Petr Sedláček, jenž pracuje v Jeseníku a nebude moci hrát,“ pohovořil
kouč o složení kádru.Starostí pro něj
ale zůstává post brankáře. Velká opora
Filip Martínek je totiž vážně zraněn. „Ve
škole mu zlomili nohu a teprve v lednu
odložil sádru. Snad se dá dohromady.
Hodně nás držel ve Vrahovicích a celkově nás hodně zachránil. Snad nebudeme muset shánět náhradu, už jsme
si tím nedávno prošli,“ doufá Přikryl.
Největším kanonýrem mužstva se na

podzim stal Jiří Kalandřík, velice mladý
útočník nasázel šest branek. „Je to jeden z dorostenců, ročník 1998. Zapadl
perfektně a chce hrát, má talent a kvalitu. Je schopen se prosadit a jeho góly
jsou pro nás důležité,“ pochvaluje si.
Naopak v obraně to tak dobré není a vyústěním byly i hokejové výsledky. Prohry 4:5 na penalty s Vrahovicemi, 1:6
s Olšany, 3:4 se Skalkou, 2:6 s Držovicemi a 2:8 s Určicemi „B“. „Máme mladé
kluky, kteří zbrklostí zahazovali šance.
Obrana hrála takovým způsobem, jak
se kluci vyspali... Když se jim nechtělo,
tak se na to vykašlali a vyklidili jsme celé
hřiště. Je na tom potřeba zapracovat,“
apeluje důrazně Jiří Přikryl.
Cíl pro jaro je tak jasný: „Musíme
udělat vše pro to, abychom udrželi
minimálně současnou pozici. Snad zabojujeme i proti těm, co jsou v tabulce
nad námi, jak se nám to podařilo proti
Vrahovicím,“ přeje si lodivod.

DRŽOVICE FLINTU DO ŽITA NEHÁZÍ
Tragických třináct kol odehráli ve
druhé polovině uplynulého kalendářního roku fotbalisté Držovic. Na domácím trávníku se jim
nepodařilo bodovat ani jednou
a s nulou na kontě jsou v této bilanci poslední. Venku to bylo jen
o krapet lepší a pět bodů za penaltové vítězství v Kralicích na Hané
a plné ve Smržicích nemohlo znamenat lepší než čtrnácté místo.
„Loni jsme měli jeden z nejlepších
útoků a také v obraně se nám dařilo,
teď to bylo sto a jedna. Nedávali jsme

Domácí návštìvnost:

16 - Nakládal Petr, 5 - Hodulák
Petr, 1 - Čech Filip, Frys Ondřej,
Gréza Pavel, Horák Martin, Hruda
Karel, Jansa Petr, Pospíšil Martin,
Spálovský Martin, Žídek Marek

SMRŽICE NAPRAVILY BÍDNÝ ÚVOD

Přemyslovice doplatily na velkou obměnu
Sebemenší důvod k oslavám nemají
během zimní přestávky v táboře přemyslovických fotbalistů. Deset bodů
za třináct utkání není žádná velká sláva
a hůře jsou na tom aktuálně jen dva
týmy. Určitým povzbuzením ale mohou být hned dvě dohrávky, při jejichž
plném zvládnutí by mužstvo výrazně
nakročilo směrem k brzké záchraně.
Dalším impulzem může být změna
trenéra, kdy taktovku po Vladimíru
Trundovi převezme dobře známý Jaroslav Liška.
„Podzimní část dopadlo ještě relativně
přiměřeně tomu, jaké změny nastaly.
Oproti předešlé sezoně jsme velice
omladili, do 'áčka' i 'béčka' jsme přesunuli kluky ze zrušeného dorostu. Kluci
se teprve zabudovávají a získávají zkušenosti, to se projevilo na tom, že jsme
některé zápasy prohráli o gól,“ zamrzely
Trundu výsledky se Zdětínem, Čechovicemi „B“ i Hanou Prostějov.

„Mohli jsme být do třetího místa“
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Zabloudil, jenž se vrací po hostování v Plumlově. „Je s námi v přípravě
a měl by tu zůstat. Chceme si tak
stáhnout všechny naše hráče a v létě
je pak případně zase pustit. Otazník
je pouze nad Alešem Mórim, jenž je
v Kostelci na celý rok,“ podotkl předseda.
Výsledková frustrace se podepsala
i pod množstvím vyloučení, Petr Zahradníček dostal dvě červené, Lukáš
Fiferna s Martinem Pellou jednu.
„Někteří psychicky neunesli, že se
nám nedaří... Potřebujeme se dostat

do pohody, pak se bude dařit celému
mužstvu. Nálada po Vánocích je lepší
a věřím, že to bude dobré,“ neztrácí
optimismus.
Prvním bodem jarního programu
je záchrana, jejímu dosažení je vše
podřízeno. „Mužstvo na to má, roky
jsme se drželi výš. Víme, co jeden od
druhého čekat. Třetí flek odspodu
znamená na devadesát procent záchranu, tam to máme jen pět bodů,“
sdělil Marek Valenta odhodlaně společně s přesvědčením, že se tabulka
ještě hodně promíchá.

9 - Řehulka Martin, Zdráhal Luděk, 5 - Keluc Lubomír, 4 - Kučera
Tomáš, 3 - Lenďák Štěpán, 1 - Hlavinka Martin, Kalvach Michal,
Langer Daniel, Navrátil Jaroslav,
Sokol Martin.
TJ SOKOL OLŠANY:

8 - Hošák Jaroslav, 4 - Pospíšil Antonín, 3 - Antoníček Jakub, Schmidt Jiří, 1 – Antoníček Jakub, Hansl
Petr, Mazal Michal, Navrátil Michal, Outrata Pavel.
TJ SMRŽICE:

6 - Kalandřík Jiří, 4 - Klus Lubomír, Kotlár Robin, 2 - Bajer Dominik, Cetkovský Ondřej, Martinek
Lukáš, Merdita Jozef, Studený Aleš,
1 - Ráček Jakub, Sedláček Petr, Studený Viktor, Tomiga Jonáš.
TJ SOKOL PØEMYSLOVICE:

8 - Tyl Lukáš, 5 - Havelka Martin,
vlastní, 2 - Kučera Radek, Slaviček
Milan, 1 - Cita Radovan, Dutszak
Tomáš, Horníček Miroslav.
FC KRALICE NA HANÉ „B“:

5 - Dvořák Ladislav, 3 - vlastní, 2
- Přidálek Michal, 1 - Horák Vladimír, Novák Michal, Novotný Ondřej, Procházka, Řezáč František,
Soušek Richard.
TJ SOKOL DRŽOVICE:

3 - Fiferna Lukáš, Rolný Jaroslav,
Zahradníček Petr, 2 - Hošek Tomáš, Pella Martin, 1 - Koutný Michael, Krčmář Petr, Pavlát Michal,
Popelka Josef, Procházka Radek,
Šatný David.

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte
stranu 22
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„TŘEBA SE JEDNOU BUDU TAKHLE RADOVAT I V SINGLU“
Prostějovská tenistka Lucie Šafářová pronikla mezi legendy - má grandslamový titul!
V rámci původního
interview se ptal

Ladislav

VALNÝ
PROSTĚJOV Naprosto
každý začínající tenista
má sen alespoň jednou
v životě vyhrát grandslamový titul. Jen málokomu se to však podaří.
Na podnicích takzvané „velké čtyřky“ jsou
totiž všichni účastníci
pod zvlášť obrovským
vytlakem, tyto turnaje vy
nechávají i ty největší
hvězdy pouze kvůli zranění. Dva týdny trvající
klání je prostě tou největší zkouškou, ve které
uspějí jen ti nejodolnější a nejlépe připravení.
Vítězové se pak automaticky zapisují mezi
legendy.
egendy. Na letošním
Australian Open se mezi
ně dostala i hráčka prostějovského TK Agrofert
Lucie Šafářová, která
triumfovala ve čtyřhře.
Po boku Američanky
Bethanie MattekovéSandsové porazily
všechny své soupeřky
a následně tak vystoupaly
y až na samotný vrchol
deblové soutěže. Obě
hráčky přitom absolvovaly vůbec první společné
ečné zápolení v kariéře!
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ dorazila ve středu do centra
kmenového oddílu,
kde se jí v den svých
o s m a d va c át ýc h
narozenin dočkalo
vřelého přivítání
(čtěte na straně
39)). Na tiskové
konferenci prozradila, že australský
úspěch vnímá i jako impuls do singlové
ové dráhy, v níž by
letos
etos ráda prorazila
hranici elitní desítky světového žebříčku WTA!
●●
● Lucie Šafářová - grandamová vítězka. Jak se to
slamová
oslouchá?
poslouchá?
Nezní to vůbec špatně... (smích)
„Nezní
aždé vítězství na grandslamu má obKaždé
vskou cenu. Je jedno, ve které soutěži.
rovskou
rašně moc si tohoto úspěchu cením.
Strašně
A kdo ví, třeba se jednou takhle budu
dovat i ve dvouhře... Bylo by to krásné.
radovat
směv)“
(úsměv)“
● Stačila jste si s malým časovým
●●
dstupem uvědomit, jakého úspěodstupem
u jste společně se svou spoluhráčchu
u dosáhla?
kou
ezprostředně po finále jsem pro„Bezprostředně
vala jen těžce popsatelný pocit. Asi
žívala
takk nějak vypadá extrémní štěstí! Po
kolika dnech jsem si začala uvědoněkolika
ovat, že se mi splnil jeden z mých
movat,
ů. Postupně mi to dochází. Je to
snů.
tisfakce. Stojíte na kurtu a držíte
satisfakce.
ofej. Kvůli tomu každý tenista dře
trofej.
diny a hodiny na tréninku.“
hodiny
●Asi
●●
Asi dobrý start do sezóny, že?
Určitě. Beru to jako fantastický úspěch,
„Určitě.
erý mi pomůže i do mé kariéry ve
který
ouhře. Pořád jsem totiž především
dvouhře.
nglistka. A doufám, že i zde se výsledsinglistka.

ky brzy dostaví. Rozhodně je to vynikající počin do letošního roku a už se
těším na další turnaje.“
●● Na začátku Australian Open
to na velký úspěch nevypadalo. Ve
dvouhře jste vypadla hned v prvním
kole. Napadlo vás, že turnaj skončí
životním úspěchem?
„Nevěděla jsem, jak nám to s Bethanií
půjde. Ale sedly jsme si od prvního
zápasu a výkony šly nahoru. Užívaly si
každý zápas. Neměly jsme nijak snadný
los, ale i přesto se nám dařilo vítězit. Šlo
to tak nějak samo. A před finále už jsme
pochopitelně věděly, jak jsme blízko
a že nechceme tuto šanci promarnit.“
●● Přitom jste měly na Australian
Open svoji společnou premiéru.
Překvapilo vás, jak jste si uměly vyhovět?
„Někdy se to stane. Od prvního zápasu
bylo všechno v pohodě a náš výkon šel
postupně nahoru. Bethanie je skvělá
deblistka. Dal nás dohromady můj trenér, který se zná s jejím manželem a vybral dobře. Je vidět, že mě zná. (úsměv)“
●● Z vašeho herního projevu byla
patrná velká pohoda. Užívala
jste si společné zápasy?
„Moje parťačka je trochu
ulítlá, ale je to bezvadná holka. Zažily
jsme hodně legrace
i mimo kurt. To se
všechno přenášelo

na dvorec. Byly jsme uvolněné. Před zápasem jsme si daly čaj a šly na to!“
●● To jste ani netrénovaly?
„To zase ano. A docela dost, protože
jsem ve dvouhře vypadla. A taky jsme
probíraly taktiku na další soupeřky.
Všechno nám do sebe tak nějak zapadalo a skončilo to titulem.“
●● V něčem jste ale hodně odlišné.
Máte v plánu, že se partnerce přizpůsobíte v oblečení na kurtu?
„To vážně nevím. Nějaké dlouhé podkolenky možná někde najdu... (smích)
Ale třeba vlasy si barvit nebudu. Něco
možná časem vymyslíme.“
●● Jaká tedy vůbec je Matteková-Sandsová mimo kurt?
„Taková, jakou ji znáte z kurtu... (úsměv)
Sice trochu výstřední, ale jinak moc
hodná a vtipná holka. Co se týče módy,
Bethanie tak chodí i v civilu. Prostě to
sedí k její osobnosti. A když rozpustí ty
svoje růžové vlasy, je to švanda... (směje
Premiérový start a hned slastný polibek ceněnému grálu po deblové soutěži na grandslamovém turnaji
se)“
Australian Open. Takto Lucie Šafářová (na snímku vpravo) poznala s Američankou Mattekovou-Sandsovou
●● Jak jste oslavily společný triumf? pocit absolutního štěstí.
Foto exkluzivně z Melbourne: Jiří Vojzola
Byla to velká jízda?
ni
„Ani ne. Bouchly jsme šampaňské, klubu. Nic velkého to ale nebylo a už Kristýnou. O ničem
dalším jsme se „Oba zápasy se protáhly na tři sety,
Od
radovaly se a trošku si za- vůbec ne až do rána.“
tedy nebavily. Odehrajeme
spolu tedy pokaždé rozhodovalo pár míčků. Po
tancovaly v jednom ●●Ani
●● Ani po návratu domů?
jen ty turnaje, kde ona nebude mít ség- porážkách jsem byla pochopitelně
„To byly další bublinky. A pak štrúdl ru aajá
(úsmě
zklamaná, obě utkání mohla dopadjá Bety. (úsměv)“
a nechybělo oblíbené kuře na pap- ●● A co mix, ten jste nechtěla zkusit? nout opačně. Bylo to i o štěstí. Třeba
rice. Myslím, že jsem si to zasloužila. „Chtěli jsme ho uuž hrát v Melbourne jsem si smůlu v Austrálii vybrala na
(úsměv)“
s Jirkou Veselým
Veselým. Byli jsme první ná- dlouho dopředu a teď to bude lepší.“
●●Předcházející
●● Předcházející úspěchyjste
úspěchy jste slavila hradníci, a tak jsm
jsme i skončili. Jirka do ●● Naučila jste se už během kariéry
pobytem ve wellness hotelu. Na to poslední chvíle čekal,
č
jestli se někdo házet takové porážky za hlavu?
teďnebylčas?
teď
nebyl čas?
„Bohužel, to se nedá vždy
zařídit. Loni to bylo

„Bouchly jsme šampaňské a zatancovaly si
v jednom klubu. Nic velkého to ale nebylo.
Doma byl štrúdl a nechybělo oblíbené kuře
na paprice. Myslím, že jsem si to zasloužila.“

neodhlás Bohužel se tak ale „Jinak to ani nejde. Nemá smysl se něneodhlásí.
nestalo, tak pak odletěl. Bylo jak v neúspěšných výsledcích hrabat.
by ale fa
fajn mix si v budoucnu K ničemu to není. Chce to znovu začít
S v budoucnu.“
makat a nepřestat věřit, že se to všechzahrát. Snad
Stač jste si po nároč- no otočí. Třeba hned na dalších turna●● Stačila
zač
ném začátku
sezony i trochu jích, které mě čekají.“
odpočino
●● Po minulé sezoně jste si pochvaodpočinout?
„Ale ano, ppřitom jsem se však ni- lovala, že se vám dařilo předvádět
jak neválela. Po deseti letech jsem nejlepší tenis. Potvrdil to i postup
totiž vytáhla běžky a bylo krásně. do semifinále Wimbledonu. Bude to
Akorát plíce to těžko rozdýchávaly. letos ještě lepší?
n
Ještě že to nikdo netočil
na kameru. Do- „S přibývajícími roky na okruhu přispad Ale byl to příjemný cházejí zkušenosti a s nimi se lepší
konce jsem i spadla.
i můj tenis. V posledních sezonách
den se spoustou le
legrace.“
●●Ipřesvítězstv
vítězstvínaAustralianOpen jsem se díky tomu posunovala najste tedy předevš
především singlistka a boju- horu ve světovém žebříčku. Ještě
jete o první světo
světovou desítku. Změnil by to mohlo nějakou dobu vydržet.
titul něco na těchto
tě
plánech?
(úsměv)“
„To určitě ne. Už v sobotu jedu ●● Loni jste se dostala až na čtrdo Antverp a pak následují tur- náctou pozici v žebříčku WTA.
naje v Dubaji a Dauhá. Vesměs jde S jakým umístněním budete spoo špičkově obsazené
obsaze podniky a na nich kojena letos?
v pauze po Wimuděla co nejlepší výsledek. „Vím, že během roku budu muset
se pokusím udělat
bledonu a pak na
Doufám, že mi ppomůže i sebevědomí, obhajovat hodně bodů a udržet
které jsem získal
získala v deblové soutěži své postavení ve dvacítce nebude
konci sezony. Teď to vážlehké. Ale příprava byla dobrá,
ně nešlo. Třeba se ale naskytne důvod v Austrálii.“
porážky v úvodním kole ve cítím se dobře a chci si dávat vela zase si po nějakém dobrém výsled- ●● Takže porážk
Sydne a Melbourne jsou ké cíle. Top Ten. To je to, o co se
dvouhře v Sydney
ku něco podobného dopřeji.“
budu snažit.“
●● Pokud by se vám dařilo, mů- zapomenuty?
žete klidně bojovat o postup na
Turnaj mistryň. Máte v plánu další
společná vystoupení?
„V Antverpách čtyřhru hrát nebudu,
na turnaje v Dubaji a Dauhá jsem
již na debla domluvena s Kájou
✓ narozena 4. února 1987 v Brně
Plíškovou, neboť Bethanie tam
✓ profesionální tenistka, členka prostějovského TK
neletí. V Indian Wells a v Miami
Agrofert, hrající levou rukou
už ale budu hrát zase s ní a absolvujeme spolu také další grandsla- ✓ momentálně 15. hráčka světového žebříčku WTA ve dvouhře, stejné
umístění jí patří i v deblovém pořadí, dvojnásobná účastnice olympijských
my. Je pravdou, že díky triumfu
her v Pekingu 2008 a Londýně 2012, trojnásobná vítězka Fed Cupu
v Melbourne se nám otevírá ces- (2011, 2012, 2014),
čerstvá vítězka grandslamového Australian Open ve
2
ta na Turnaj mistryň a když má čtyřhře. Douhod
Douhodobě druhá nejlepší česká tenistka.
člověk možnost, měl by ji využít. ✓ na světovém ookruhu WTA vyhrála pět turnajů ve dvouhře a stejný počet
Zkusíme to.“
v deblu. Dosavadním
Dosava
singlovým maximem na grandslamu je loňské semi●● Znamená debl s Karoli- ffinále
inále ve Wimbledonu.
Wimbl
nou Plíškovou signál k olym- ✓ během kariéry si vydělala více jak 5,6 milionů amerických dolarů
✓ jejím trenérem je v současnosti Kanaďan Robert Steckley
pijským hrám?
„Ne, jsme domluveny jen na ✓ zajímavost: v roce 2014 získala v rámci WTA Cenu Peachy Kellmeyerohrá dalším tenistkám zprostředkovanou členstvím v radě
tyhle akce. Sama Kája plánuje vé za službu hráčky
Foto: Josef Popelka
Má ráda lední hokej, je velkou fanynkou Komety Brno
hráček
WTA.
M
i nadále hrát většinou se sestrou

vizitka

ˇ
LUCIE ŠAFÁROVÁ
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Vítězka Australian Open UKÁZALA TROFEJ v Prostějově
„Svět si opět připomenul, že u nás máme hned několik
naprosto špičkových tenistů,“ děkovala Petra Černošková
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Vyprat, přebalit,
pozdravit se s kamarády a vystavit vítěznou trofej. K tomu
ještě potrénovat před odletem
na další turnaje. Pořádně nabitý
byl krátký program grandslamové vítězky Lucie Šafářové
po návratu z Austrálie do České
republiky. V Prostějově si našla
chvilku na setkání s vedením
klubu, které jí chtělo poděkovat
za výbornou prezentaci klubu v
průběhu Australian Open.
„Lucka skvěle reprezentovala klub,
ale i naše město a celý Olomoucký
kraj. Svět si opět připomenul, že

u nás máme hned několik naprosto špičkových tenistů,“ prohlásila šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková,
která za klub Šafářové popřála
k životnímu úspěchu.
Česká tenistka si na Australian Open prožila velký příběh
se šťastným koncem. Nejprve
hned v prvním kole vypadla
ze dvouhry, společně s Jiřím
Veselým se jen těsně nedostala
do zápasů ve smíšené čtyřhře. V
ženském deblu si však všechno
vynahradila a společně s Bethanií
Mattekovou-Sandsovou se radovala z celkového triumfu. Obě
tenistky přitom spolu odehrály
první turnaj. „Původně jsme si to
spolu chtěly vyzkoušet v Sydney,
ale Bethanie měla jinou domluve-

nou partnerku. Tak jsme do toho
šly z voleje a vyšlo to parádně,“
usmívala se při vzpomínce na
životní vítězství Šafářová, která
v Prostějově ukázala i trofej pro
vítězku čtyřhry.
Světová patnáctka přes úspěch
zůstává především singlistkou.
Už příští týden se představí na
turnaji v Antverpách a pak na
podnicích v Dubaji a Dauha.
„Dvouhra zůstává prioritou.
Snem zůstává postup do světové
desítky. I když třeba postup
na Masters ve čtyřhře by taky
nebyl špatný,“ těší se na další
pokračování sezony Šafářová.
Obsáhlý rozhovor Večerníku
s prostějovskou tenistkou si
můžete přečíst na straně 34
dnešního vydání.

Ve středu Lucie Šafářová předstoupila před novináře ve svém domovském klubu. Stalo se tak po boku šéfky
prostějovských tenisových projektů Petry Černoškové (zcela vlevo) a manažera TK PLUS Tomáše Cibulce.
Foto: Josef Popelka

HVĚZDNÝ MARK CAVENDISH SE CHYSTÁ DO PROSTĚJOVA!
Salzwedel českého kouče v rakouských
barvách Jiřího Mikšíka, jestli neví
o nějakých závodech ve Vídni v termínu
od 1. srpna do 15. září. A poněvadž v tomto termínu nejsou ve Vídni žádné závody,
nabídl Mikšík svému britskému kolegovi alternativu v podobě startu na
GP Prostějov-Memoriálu Otmara
Malečka, který se bude konat v termínu 27. a 28. srpna 2015.
Jelikož v Berlíně startovali i cyklisté
prostějovského týmu v doprovodu trenéra

touha po olympijském triumfu tak stále
čeká naplnění.
Myšlenka vrátit se na cyklistický ovál
a dosáhnout olympijského úspěchu
v některé z dráhových disciplín se
u Cavendishe zrodila zřejmě už na
londýnské olympiádě, kdy byl velice
často přítomen v hledišti olympijského
velodromu, přičemž se nechal slyšet, že
by se ještě jednou na olympiádu vrátil, ale
tentokrát jako dráhař.
Oproti Pekingu však výrazným způsobem
doznala změn skladba dráhových olympijských disciplín, kdy například právě
madison z programu vypadl, a tak největší
šancí je nyní pro Cavendishe nominovat
se do omnia. Cesta je však složitá, nutné
je posbírat body do ratingu UCI v omniu,
pomocí nich se kvalifikovat na Světové
poháry a následně i na mistrovství světa.
(oš, jim)

www.audioboom.com

„VRACÍM SE DOMŮ A TO MĚ TĚŠÍ,“
ŘÍKÁ NAVRÁTILEC KAMIL ŠVRDLÍK
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

PROSTĚJOV Do šestatřicáté minuty
musel Kamil Švrdlík čekat na bodovou radost při obnovené premiéře
v prostějovském dresu. Proměnil až svůj
šestý střelecký pokus a mohl si vychutnat jásot fanoušků. „Bylo to jako na biatlonu, oslavy koše jsem slyšel. Jenom
na něj museli lidi dlouho čekat,“ svěřil se
v prvním rozhovoru pro Večerníku po
svém comebacku usměvavý Kamil Švrdlík.
Z Turecka jste se vrátil předčasně.
Co se stalo?
„Těžko se to popisuje. V Turecku je prostě
hodně věcí jinak, než jsem byl zvyklý. Ale
skutečnost, že jsem se vrátil dříve, neberu
jako neúspěch. Spíš jako zkušenost. Jsem
rád, že jsem si tu soutěž vyzkoušel.“
Jaká vůbec je druhá turecká liga ve
srovnání s nejvyšší českou soutěží?
„Těžko se to srovnává. V Turecku se hraje
hodně individuálně. Cizinci jsou o něco lepší

než hráči v naší lize, domácí zase o kousek
horší. Ale opravdu se tam hraje jiným stylem
než u nás.
Angažmá jste ukončil na konci ledna. Měl jste více nabídek při návratu do české ligy?
„Něco bylo, ale domluvil jsem se
s Prostějovem. Jsem rád, vracím se do známého prostředí, kde už jsem něco odehrál.“
Nevadí, že se tým hodně změnil?
„Hráči se vystřídali, to je pravda. Ale
v tom není tak velký problém. Několik kluků
zůstalo a stejný je i trenér. Herní styl se proto
nezměnil. Chvilku si budeme zvykat, abychom
do sebe nenaráželi, ale to bude brzy v pohodě.“
V Prostějově jste se dohodl na
smlouvě do konce sezony. Nechtěl
jste delší kontrakt?
„Tak jsem to chtěl. Co bude po sezoně, to
se uvidí. Třeba zkusím zase zahraničí. Teď
jsem ale v Prostějově a těší mě, že tým hraje
i v tomto ligovém ročníku na špici tabulky
a má medailové ambice. To samé platí i o poháru, budeme hrát finálový turnaj a zkusíme
celou soutěž vyhrát.“

15011910004

„V letošním roce slaví prostějovská
cyklistika sto třicet let od svého založení,
součástí oslav tohoto jubilea bude
i tradiční GP Prostějov-Memoriál Otmara Malečka, kde bychom chtěli
vidět nejen Marka Cavendishe, ale také
Njisane Philipa z Trinidadu a Tobaga,
který se stal hvězdou loňského ročníku
závodu,“ těší se ředitel tohoto závodu
Michal Mráček.
Na nedávných šestidenních v Berlíně
oslovil trenér britských dráhařů Heiko

Michala Mráčka, který je současně
i ředitelem prostějovského mítinku, bylo
tak jen otázkou několika desítek minut,
aby jednání trojice Salzwedel - Mikšík
- Mráček dospělo k ujednání, že pokud
nedojde k něčemu nepředvídatelnému,
tak uvidíme Marka Cavendishe závodit
na prostějovském velodromu.
Dvacet pět vítězných etap na Tour de
France, patnáct na Giro d´Italia, tři na
Vuelta a Espaňa, vítězství v monumentu
Milán – San Remo, ale především zisk
duhového trikotu v silničním závodě
jednotlivců v Kodani v roce 2011. To
je výčet největších úspěchů jednoho
z nejlepších spurterů posledních let.
„Cav“ již pod pěti kruhy startoval
dvakrát, na olympiádě v Pekingu (tehdy
ještě na dráze s Wigginsem v madisonu)
ani o čtyři roky později v Londýně
ovšem velkého úspěchu nedosáhl. Jeho

15020710124

PROSTĚJOV Nenastane-li se něco neočekávaného, tak na letošním, v
pořadí šestnáctém ročníku Grand Prix Prostějov - Memoriálu Otmara
Malečka bude závodit Mark Cavendish! Devětadvacetiletý britský cyklista, závodník belgického týmu Etixx-Quick step, je převážně znám jako
jedna z největších hvězd silniční cyklistiky, nejen cyklističtí znalci však
ví, že tento rodák z ostrova Man má na kontě i dva tituly mistra světa
z dráhy. Ty získal v letech 2005 a 2008 v bodovačce dvojic s Robertem
Haylesem a s dalším skvělým „silničářem“ Bradley Wigginsem.
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Basketbalisté Prostějova si v Kooperativa NBL připsali dvě domácí výhry

OREL
PODLE

PŘÍVĚTIVÝ LOS! V POHÁROVÉM

VEČERNÍKU

Radek Neèas
Pravý kapitán vždy dokáže zvednout svůj
vůj
tým, pokud něco skřípe. Přesně tuto vlastnost
vll t t ukázal
ukáz
k all R
Radek
ad
dekk N
Nečas
č
v zápase proti Opavě. Největší měrou přispěl k úspěchu Orlů v defenzivně laděném duelu. Proměnil osm z dvanácti střel a dal šestnáct bodů.
Ještě důležitější byl jeho příspěvek na doskoku, kde získal šestnáct míčů.
V osmi případech tak pod opavským košem pomohl spoluhráčům k opakované střele. „Nedal se zastavit. Výborně četl hru, vždy byl tam, kam
se míč odrazil a naplno prodal svoje zkušenosti,“ ocenil Nečasův skvělý
výkon trenér Zbyněk Choleva.
Svoji třídu ukázal pivot také proti Kolínu, kdy naplno využil svých třináct minut. Než odešel na střídačku sledovat jednoznačné utkání. Zatížil konto soupeře osmi body, přičemž z pole minul jedinou střelu.

KAM NA KOOPERATIVA NBL:
Dohrávka 22. kola, čtvrtek 12. února 2015, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - GEOSAN Kolín.
33. kolo, středa 11. února 2015, 18:00 hodin:
BK Opava - NH Ostrava, USK Praha - Qanto Tuři Svitavy, SLUNETA
Ústí nad Labem - Ariete Prostějov, Lions J. Hradec - BK JIP Pardubice,
MMCITÉ Brno - BK Děčín (18:30), GEOSAN Kolín volno.
34. kolo, sobota 14. února 2015, 18:00 hodin:
NH Ostrava - BK JIP Pardubice (pondělí 16.2., 18.00), MMCITÉ Brno
- Qanto Tuři Svitavy (18.30), USK Praha - Ariete Prostějov (17.30),
Lions J. Hradec - BK Děčín, GEOSAN Kolín - BK Opava (17.45), SLUNETA Ústí nad Labem volno.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Tým Ariete èekají
dva zápasy venku
Prostějov (lv) - Náročnou prověrkou projdou v průběhu nadcházejícího týdne basketbalisté
Ariete Prostějov, které čekají dva
zápasy na půdě soupeřů. Nejprve
nastoupí ve středu 11. února na
palubovce Ústí nad Labem proti
Slunetě, kterou v sezoně dokázali
dvakrát porazit. V sobotu pak vyrazí do haly Na Folimance, kde se
utkají s domácím USK Praha. Orli
se naposledy v Praze představili
8. listopadu loňského roku a prohráli 100:108 po prodloužení.

Ginzburg ocenil
tøi nadìjné mladíky
Praha (lv) - Nejen ligové zápasy
sleduje kouč české reprezentace Ronen Ginzburg. Uznávaný
odborník je častým hostem i na
zápasech juniorské extraligy. Navštívil také utkání, ve kterém Orli
Prostějov hostovali na půdě Sokola Pražského a zvítězili 60:51.
„Tým Prostějova se opíral o typicky evropskou hru. Snažil se
hodně běhat a díky tomu získal
hodně otevřených střel,“ všiml si
Ginzburg. „Celkově bych řekl, že
tři čtyři nejlepší hráči Prostějova
měli lepší individuální dovednosti
než nejlepší hráči Sokola. To je ale
dané stylem hry obou týmů,“ dodal trenér reprezentace, kterého
potěšil výkon tří Orlů. „Z mužstva
Prostějova mě zaujali Marek Sehnal, Martin Nábělek a František
Váňa.“

Národní tým zahájí
mistrovství Evropy
Riga, Prostějov (lv) - Čeští
basketbalisté znají přesný jízdní
řád pro svojí základní skupinu
D Eurobasketu 2015. Tu odehrají
v Rize na začátku září. Díky rozpisu je jasné, že lvi vlastně celý
šampionát pořádaný ve čtyřech
různých zemích zahájí. První
zápas v Rize má stanovený začátek
na 15:30 a 5. září v něm nastoupí
reprezentace České republiky
a Estonska. Zápasy na ostatních
místech v Chorvatsku, Francii
i Německu začínají v 15 hodin.
Vzhledem k časovému posunu
v Rize ale bude český zápas vlastně tím úplně prvním na Eurobasketu 2015. Bude u toho i zástupce
prostějovského klubu?

SEMIFINÁLE ČEKÁ BRNO
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV V poločase televizního zápasu proti
Opavě nabírali basketbalisté Ariete Prostějov síly na
pokračování duelu, přičemž ve stejné době bylo na
palubovce rozlosováno Hyundai Final Four Českého
poháru. Los byl k Orlům příznivě nakloněný. V semifinále narazí na držitele divoké karty MMCITÉ Brno.
Druhou dvojici vytvoří ambiciózní rivalové Děčín
a Pardubice. Závěrečný turnaj proběhne 20. a 21. února v brněnské hale Rosnička.
„Na první pohled to nevypadá špatně, ale i tak si nemůžeme myslet, že se do finále dostaneme zadarmo.
Soupeř bude hrát doma a na jeho straně bude hlediště. Navíc se hraje pouze na jeden zápas. Stát se může
všechno, my však uděláme všechno, abychom si po
roce opět zahráli finále,“ komentoval los Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Aktuálně poslední tým ligové tabulky v soutěži vypadl
v osmifinále, divoká karta ale hráče z Brna vrátila zpět

do bojů o prestižní trofej a toho se basketbalisté pokusí náležitě využít. „Je to pro klub, a především pro
samotné hráče, velká příležitost utkat se s nejlepšími
týmy ligy ve vyvrcholení Českého poháru. V letošním ročníku, kdy tuto soutěž vynechal Nymburk
kvůli velké vytíženosti v evropských soutěžích, mají
ostatní týmy po dlouhé době velkou příležitost tuto
trofej získat. Myslím, že si to všichni, včetně nás,
uvědomují,“ prohlásil Jaroslav Prášil, exprostějovský
kapitán a v současnosti zkušené křídlo Brna. „V Rosničce běžně nehrajeme, nicméně pokud nás přijdou
podpořit skvělí brněnští fanoušci v hojném počtu,
tak se tam budeme cítit jako doma,“ dodal Prášil.
Prostějovský soupeř v lize zatím spíše paběrkuje, přesto nebude lehkým soustem. V poslední době pracuje na posílení kádru. Mezi jeho
poslední akvizice patří Steven Bennett, který
se neprosadil v nabité sestavě Nymburka. „Málem už odletěl do Ameriky, po rychlém jednání jsme se ale domluvili a sezonu dohraje u nás,“
potvrdil angažmá šestadvacetiletého rozehrávače brněnský generální manažer Martin Pavelec.
Před finálovým turnajem ještě prostějovské bas-

Semifinálový los dvojic přisoudil prostějvským
basketbalistům snadnější cestu do finále. Domácí celek Brna však nebude chtít pustit Hanáky jen tam snadno. Foto: www.orliprostejov.cz
ketbalisty čekají další ligové duely, proto ještě
semifinálový duel není na pořadu dne. „Musíme
se soustředit na ligu. Před utkáním proti Brnu se
podíváme na nějaké video a půjdeme na to,“ uvedl
kapitán Prostějova Radek Nečas.

Obávaní střelci Opavy zklamali Kolín vydržel jen poločas,
a nedostali se ani přes „padesátku“ po pauze Středočeši odpadli
BK PV
BK OP

62
48

PROSTĚJOV Podruhé v pěti
dnech na sebe narazili basketbalisté Prostějova a Opavy. A
stejně jako v pohárovém čtvrtfinále se znovu radovali hráči
domácího Ariete, kteří po vítězství 62:48 i nadále drží třetí
místo v ligové tabulce. Orli si v
pondělní předehrávce jedenatřicátého kola nejvyšší soutěže
připsali na své konto osmé
vítězství z posledních devíti zápasů v Kooperativa NBL, když
soupeře zaskočili především
kvalitní obranou a téměř dokonale vymazali obávané opavské střelce z velké vzdálenosti.
Domácí se v pondělním střetnutí před kamerami ČT SPORT
dostali na začátku do vedení 7:1,

pak se ale při zakončení zasekli.
Podobně na tom byla Opava
a hned úvodní desetiminutovka
naznačila, že se rekordní tabulky
ve střelbě přepisovat nebudou.
Oba týmy proměnily pouze
devět z pětatřiceti pokusů z pole
a tomu odpovídalo také skóre na
konci desáté minuty. Basketbalisté Prostějova vedli těsným rozdílem 12:11.
Žádnou úchvatnou podívanou nenabídly ani další minuty.
V opavském dresu se dařilo
pouze trojici Klečka, Šiřina,
Gniadek. Domácí táhl kapitán
Radek Nečas, kterému k zisku
double-double stačilo čtrnáct
minut. Během této doby stihl
nastřílet dvanáct bodů a přidal
deset doskočených míčů. Během
celého duelu navíc spoluhráčům
pomohl osmi útočnými doskoky k opakovaným střelám. Právě
jeho příspěvek výrazně pomohl
Orlům k poločasovému vedení

CO ZAZNĚLO

29:27. Vítěze určila třetí čtvrtina.
Domácí po návratu z kabiny pokračovali v dobré obraně a dokázali se zlepšit při zakončení. Prostějovu pomohly důležité body
Talleyho a také výkon Tomance,
který svých jedenáct bodů podpořil deseti doskoky. Opava
se trápila. Těžké střely míjely
obroučku. Z dvaceti trojkových
pokusů Slezané proměnili pouze
dva. Před začátkem poslední části
Orli vedli 47:35.
Koncovka žádné drama nenabídla, i když hosté měli šanci tři
minuty před koncem snížit na
rozdíl šesti bodů. Kramný ale neproměnil svoji střelu a vzápětí na
druhé straně fauloval Tomance
a ten se z trestných hodů nemýlil.
Hosté nakonec nepřekonali ani
hranici padesáti bodů a museli se
smířit s potupnou porážkou. (lv)

statistiky utkání
najdete na straně
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NA TISKOVCE...
SKOVCE...

Zbynìk CHOLEVA - Ariete Prostìjov:
„Těžko říct, jestli se pod konečný výsledek podepsaly dobré obrany nebo horší střelba. Moc velká podívaná to ale nebyla. Hráli jsme doma, proto jsme možná byli více v pohodě než soupeř. Nemohli
jsme najít tu správnou pozici, ze které bychom dávali. Když to nešlo v útoku, tak jsme dali energii do
obrany. Je to vidět na statistikách, například Pavel Slezák nedovolil Petru Dokoupilovi ani bod. Vybojované vítězství je pro nás velmi cenné a jsme za něj rádi.“
Petr CZUDEK - BK Opava:
„Není vlastně co hodnotit, nepředvedli jsme vůbec nic! Chyby byly obrovské, v důsledku přinesly
dvacet ztrát a velmi nízkou efektivitu 27. Soupeři se až tak nedařilo, proto je výsledek pro nás milosrdný. Střelecky jsme byli impotentní, dovedu pochopit, že netrefíme, ale nepochopím, že si potom
nedoskočíme. My se například na Radka Nečase speciálně připravujeme, přesto mu dáme možnost
tolika doskoků. Osobně jsem zklamaný z toho, že jsme byli trapní v televizním utkání v Pardubicích
a dnes znovu v televizním utkání v Prostějově...“

BK PV
BC K

87
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PROSTĚJOV Pouze dvacet
minut měli basketbalisté
Ariete Prostějov problémy s ligovým soupeřem
z Kolína. Hned zkraje sice
ztratili vedení, klíčový nápor si však schovali až na
začátek třetí čtvrtiny, kdy
získali rozhodující náskok,
který se chvílemi vyšplhal
až na třicet bodů. Orli tak
nakonec vyhráli zcela pohodlně 87:60 a na úspěchu
se podílel také Kamil Švrdlík. Reprezentační pivot se
vrátil z angažmá v Turecku
a se svým bývalým klubem
se dohodl na spolupráci do
konce sezony (více čtěte na

stranách 33, exkluzivní rozhovor pak najdete na straně
39 dnešního vydání).
První čtvrtinu si vzal pod patronát především Pavel Slezák.
V rychlém sledu proměnil tři
trojkové pokusy a pomohl
k domácímu vedení 24:14
v průběhu sedmé minuty.
Basketbalisté Kolína v závěru
čtvrtiny přece jen dokázali
zlepšit obranu a díky tomu
snížili svoji ztrátu na rozdíl
sedmi bodů - 19:26. V 15. minutě domácí opět vedli dvouciferným rozdílem a o minutu
později natáhli svůj náskok
až na 37:25. Stačilo ale mírné polevení a hosté zásluhou
Horáka a Bryanta stáhli ztrátu
a sedm bodů. Závěr prvního
poločasu basketbalistům Ariete nevyšel a po dvaceti minutách vedli pouze 44:38.
Z kabiny se Orli vrátili patřičně nažhavení a na pět minut

CO ZAZNĚLO

zavřeli prostor pod vlastním
košem. Na útočné polovině
se navíc dokázali prosadit
devatenácti body a odskočili
na 63:38. Za celou čtvrtinu
dali hráči Kolína pouze sedm
bodů a právě v tomto časovém
úseku přišli o naději na dobrý
výsledek. V závěrečné pasáži
se čekalo pouze na to, zda se
mezi střelce hned po svém
návratu do Prostějova zapíše
také Švrdlík. Podařilo se to ve
36. minutě po přihrávce Mrviše. Pivot neproměnil prvních pět střel, pak se ale trefil
a nakonec přispěl k naprosto
zaslouženému vítězství šesti
body. K tomu nasbíral i devět
doskoků, když na palubovce
strávil necelých dvacet minut.
Lídrem střetnutí byl však Dylan Talley. Kromě šestnácti
bodů nasbíral sedm doskoků
a rozdal čtyři asistence. Ariete
má sílu!

NA TISKOVCE...
SKOVCE...

Zbynìk CHOLEVA - Ariete Prostìjov:
„Zápas jsme zvládli a to je před výjezdy do Ústí a na půdu USK dobrá zpráva. Hlavně v prvním poločase to ale nebylo nic snadného. Soupeř několikrát dotáhl náš slibný náskok. Pomohl nám vstup do druhé části zápasu. Hosté pět minut nedali bod a pod dojmem velké
ztráty už nehráli dobře. My jsme naopak mohli rozložit minuty mezi všechny hráče. Nakonec
z toho byla pohodlná výhra.“
Predrag BENÁÈEK - Geosan Kolín:
„Opět se ukázalo, jak máme labilní tým. Zápas jsme prostě během chvilky odevzdali. V Prostějově tak hrajeme pokaždé. Vždy si říkáme, že se to už nebude opakovat. Že si zahrajeme
celý zápas a pokusíme se domácí pořádně potrápit. Nikdy to ale nedodržíme. Snažil jsem se
brát oddechové časy, ale nic nepomáhalo. Vážně jsem z našeho výkonu hodně zklamaný...“

„Snažím se bolest hodit za hlavu,“ říká Mrviš po návratu z marodky
exkluzivní rozhovor

pro Večerník Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Po více než dvoutýdenní pauze se Tomáš Mrviš
(na snímku) vrátil do sestavy Ariete Prostějov. Slovenského
basketbalistu trápil zánět v kotníku, který mu nedovolil ani
trénovat. Před ligovým zápasem proti Opavě se však zatejpoval a sedmi body pomohl k důležitému domácímu vítězství svého týmu.„Nebylo to úplně ideální, ale hrát se s tím dalo,“ přiblížil své pocity v pozápasovém interview pro Večerník
křídelník Orlů.
●● Jak dlouho jste se připravoval
na návrat do sestavy?
„(úsměv) Jeden trénink. Se zánětem
jsem totiž jenom ležel,pořádně se
s tím nedalo ani chodit. Takový zdravotní problém chce hlavně klid.

●● Cítíte se už naprosto v pořádku?
„Ideální to ještě úplně není. Musel
jsem si kotník zatejpovat, v některých situacích ještě cítím bolest.
Snad to rychle přejde.“

●● Daří se vám na bolest zapomemenout během zápasu?
„Je to trošku obtížné. Člověk to má
v hlavě, snaží se nohu šetřit a zbybytečně o tom přemýšlí. Ale snažím
m se
to hodit za hlavu.“
●● Máte představu, jak dlouho
uho
bude trvat, než se opět dostanete
ete
do herní pohody?
„Po Opavě bylo pár dní volna, daloo se
trénovat. Přestávka zase nebyla nějak
ějak
dlouhá. Myslím, že se vrátím rychle.
le.“
●● Během utkání s Opavou see
losoval finálový turnaj Českého poháru. Jak jste s ním byli
spokojeni?
„Brno rozhodně není lehký soupeř,
eř,
jak by se mohlo na první pohled
led

zdát, ale je přece jen lepší než
Pardubice. (úsměv) V každém
případě ale pojedeme na turnaj
s tím, že chceme do Prostějova
j
ppřivézt vítěznou
trofej!“

Foto: www.orliprostejov.cz
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„Doufám, že ještě nějaký úspěšný rok přijde,“ ZAZNĚLO
usmívala se celková vítězka PETRA KVITOVÁ

při předávání...

texty připravil

Jiří MOŽNÝ
foto:
Josef POPELKA

PROSTĚJOV Znovu po třech
letech převzala nejvyšší ocenění v hlavní kategorii ankety Sportovec Olomouckého
kraje Petra Kvitová. Čtyřiadvacetileté tenistce TK
Agrofert Prostějov k tomu stejně jako v roce 2011 pomohly
triumfy na Wimbledonu a ve
Fed Cupu, po nichž mohla přijímat stovky gratulací. Pauzu
mezi turnaji si vyplňuje mimo
jiné návštěvou prostějovského
zimního stadionu, kde sleduje
výkony svého přítele Radka
Meidla, a věří, že se jí ještě podaří vylepšit svá grandslamová
maxima.

ZAZNĚLO

při předávání...

Jan MRÁZEK
laureát Čestné ceny
Olomouckého kraje:
„Pro mě je to
velmi překvapivé a jsem
velmi rád,
že si na stará
kolena vzpomněli na nás
starší atlety.
Pamatuji si,
že v roce
1953 jsme byli vyhlášeni prvními
Mistry sportu, ale toto bylo ještě
slavnější než tehdy v Praze a pro mě
to hodně znamená, že mě sem pozvali. Chodit nemůžu, takže jezdím
jen na kole. Sem jsem ale na kole
nepřijel, protože jsem nevěděl, že je
to až večer. Já nemám na kole světlo,
a takže mě museli dovézt. Jinak jsem
ale počítal s tím, že přijedu na kole.
Nedělá mi to potíže a jsem rád, že
stále mohu na kole jezdit.“

●● Považujete minulý rok 2014 za
ten nejlepší?
„Rok 2011 byl také velmi úspěšný
a možná ještě trošku úspěšnější než rok
2014. To jsem vyhrála rovněž Turnaj
mistryň a skončila na žebříčku druhá,
takže stále mám co dohánět. (úsměv)“
●● A ten nejlepší rok teprve přijde?
„Doufám, že ještě nějaký ten zdařilý
rok přijde a uvidíme, jak moc úspěšný bude. Pořadím na žebříčku bych
to úplně nedefinovala. Mohla bych
si ale zlepšit grandslamové výsledky
a od toho se bude vše odvíjet.“
●● Kralovala jste také anketám
Sportovec roku či Zlatý kanár, jak
si vážíte tohoto ocenění?
„Ankety se strašně těžko porovnávají a nechtěla bych se tohoto srovnávání účastnit. Každá z nich má
své. V Olomouckém kraji trénuji už
řadu let, takže toto ocenění je hezké
a jsem ráda, že tu mohu být.“
●● Je pro vás příjemné být zpátky
v Prostějově?
„Je to blíž, na cestování to není tak náročné jako do Prahy. (úsměv) Divadlo
je hodně útulné a jsem tu ráda.“

●● Souběžně s vyhlašováním hrál
váš přítel hokej v Chomutově.
Měla jste průběžné zprávy?
„Sledovala jsem to a bohužel vím, jak
to dopadlo. (smích) Co se dá dělat...“
●● Budete podporou v hledišti
i během duelů play out?
„Moc nevím, jak to datumově vychází. Odlétám v pátek (13. února-pozn.
autora), pokud to ale stihnu a budou
hrát doma, tak ráda přijdu.“
●● Co vůbec říkáte na prostějovský
hokej a jak si užíváte atmosféru?
„Musím říct, že mě to opravdu baví,
je to asi kvůli tomu, že hraje přítel,
kterého miluji. Už se v tom celkem
orientuji, ale pořád mu do toho nemluvím, to je jasné. (úsměv) Baví mě
to a těší mě, že i takový sport je tady
v Prostějově a chodí na něj docela
hodně lidí.“
●● Jakou radost vám dělá svými
sportovními výkony?
„Doufám, že radost hlavně dělá sám
sobě, to je to nejdůležitější. Já jako
sportovec vím, co to obnáší, a jsem
ráda, že je teď zdravý a může hrát
a dělat to, co ho baví.“

Jiří ROZBOŘIL

hejtman Olomouckého kraje:
„Olomoucký
kraj je lídrem
v podpoře
sportu v České republice, ze všech
krajů dáváme nejvíce
prostředků
na
rozvoj
sportu, zejména na mládež. V tom
budeme pokračovat i v roce 2015
a doufám, že i v dalších letech
zůstaneme lídrem. Jsme úspěšní
v hokeji, fotbale, házené, basketbalu, krasojízdě, lucích, kuších, na
vrcholu jsou tenisté. Všem blahopřeji a jsem na vás hrdý a dělejte
i dál dobré jméno České republice
a zvlášť Olomouckému kraji.“

Miroslav ČERNOŠEK

Petr Kvitová je krajskou jedničkou, k výhře v anketě jí pogratulovali i Miroslav
Černošek (vlevo) a Jiří Rozbořil (vpravo)

PŘEKVAPENÍ SE NEKONALO,

nejlepším sportovcem kraje Petra Kvitová
PROSTĚJOV Šampionkou ankety
„Sportovec Olomouckého kraje
2014“ se dle očekávání stala největší favoritka ročníku Petra Kvitová. Čtyřiadvacetiletá wimbledonská šampionka a členka vítězného
fedcupového týmu České republiky ovládla v pořadí čtrnáctý ročník
zcela suverénně a stala se tak královnou slavnostního večera, který
proběhl v prostorách Městského
divadla Prostějov. Členka TK Agrofert získala téměř tolik hlasů,

již posedmé kralovala Eva Kacanu.
Olomoucká atletka tak navázala na roky
2004, 2005, 2006, 2008, 2009 a 2011.
Ceny jim předávala náměstkyně krajského hejtmana Yvona Kubjátová.
Následovalo vyhodnocení nejlepších
trenérů, mezi nimiž se o druhé místo
podělil kouč prostějovských nohejbalistů Richard Beneš, jehož na trůn
doporučoval i Večerník. Více bodů
než on získal pouze nehrající kapitán daviscupového výběru Jaroslav
Navrátil, pro něhož to byl již čtvrtý

Kaňovský a závodníci Jakub Otruba
s Michalem Brázdou. Poté již vstoupila
na jeviště Lenka Filipová se svým doprovodem, která se známými písničkami postarala o kulturní vložku.
Následně se slova ujal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, jenž
předal Čestnou cenu Olomouckého kraje čerstvě devadesátiletému,
ale stále nesmírně vitálnímu Janu
Mrázkovi. Bývalého vynikajícího
atleta a mimo jiné osminásobného
mistra republiky přivítalo prostějov-

mouckého kraje, pro niž si letos na pódium došel nejprve Tomáš Ujfaluši a záhy
i právě ve středu čerstvě osmadvacetiletá tenistka Lucie Šafářová.
A před společným snímkem všech oceněných ještě došlo i na tradiční předání
šeků v celkové hodnotě 80 000 korun,
které marketingová společnost TK
PLUS věnovala Domovu pro seniory
z Radkovy Lhoty (50 000), handicapovaným sportovcům Kajnarovi
a Kacanu (po 10 000) i juniorům
Skládalovi s Janošíkovou.
FOTOGALERIE
A VIDEO

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Lucie ŠAFÁŘOVÁ
držitelka Ceny
Olomouckého kraje:
„Pocity jsou
to
úžasné,
získat první
grandslamový
titul, i když ve
čtyřhře, je obrovský úspěch
a jsem ráda, že
se mi to podařilo. Singl pro
mě ale bude
vždy prioritou. Ovšem vzhledem
k tomu, že jsme vyhráli grandslam,
tak máme obrovskou šanci se kvalifikovat na Turnaj mistryň. Takže
současně se singlem budu hrát na
největších turnajích i debl.“

Tomáš UJFALUŠI
držitel Ceny Olomouckého kraje:
„Od osmé
třídy jsem
byl v Olomouci, dostal jsem tu
první šanci
a byly to
krásné začátky. Vzpomínám na
to velice rád
a konečně jsem taky něco vyhrál.
(smích) Nejcennější je pro mě zisk
evropský pohár i Superpoháru s
Madridem a také titul s Galatasaray
Istanbul. Koleno ale bylo a stále je v
tak špatném stavu, že jsem to musel
ukončit. S tím člověk nic nenadělá.“

spolumajitel pořádající
agentury TK PLUS:
„Jsem rád, že
Petra i Lucka
výrazně zviditelnily Českou republiku. Holky,
ještě jednou
moc děkuji
a gratuluji.
A těší mě
poslední výsledky našich volejbalistek, protože
porazily první a třetí tým Evropy
a světa Baku a Kazaň. Jsou to týmy
pocházející z úžasných velkoměst
s rozpočty několikanásobně vyššími, ukázalo to, že investice kraje
i města do tohoto týmu jsou oprávněné.“

Petr FIALA
trenér vítězného kolektivu:
„Teď už se
děkuje malinko hůř,
mělo se to
konat před
měsícem.
(úsměv) Ale
loňský rok se
nám povedl
a hokej je
hodně sledovaný. Ve sportu je to
strašně pomíjivé a musíme se již
koukat dopředu, abychom udělali
všem radost i v tomto roce. Doufám, že to pro hráče, co tam z loňské sestavy zbyli, bude zadostiučinění a snad neusnou na vavřínech
a udělají maximum pro to, aby nejvyšší soutěž mohli hrát i nadále.“

Richard HÁLA
3. místo v hlavní kategorii:
„Tohoto ocenění si nesmírně vážím
a jsem za něj
velice rád.
Ve své sbírce
mám i zlato
z mistrovství
světa v závodě hlídek
a mezi nejlepší individuální výsledky patří bronz z mistrovství světa.
Nejbližším velkým závodem pro mě
bude světový šampionát ve Vídni,
to bude velice atraktivní.“

Eva KACANU
Olomoucký kraj se i v roce 2014 mohl pyšnit kvalitními výsledky místních sportovců, ti nejlepší převzali ocenění v prostějovském divadle.

co všichni ostatní nominovaní
dohromady. Druhý skončil s více
než šedesátibodovým odstupem
její oddílový kolega Tomáš Berdych, na stupně vítězů je doplnil
olomoucký kanoista Richard Hála.
Pokračuje tak tenisová nadvláda,
když trio Tomáš Berdych, Jiří Novák a Petra Kvitová triumfovalo ve
všech dvanácti ze čtrnácti ročníků.
Celým středečním večerem tradičně
provázel zkušený moderátor Petr Salava a jako první přišla na řadu kategorie
handicapovaných sportovců. Mezi
muži se celkově podruhé radoval zlatohorský cyklista Tomáš Kajnar, ženám

triumf. Opakovaly se tak roky 2006,
2007 a 2013 a prvním gratulantem
byl druhý náměstek hejtmana Michal
Symerský.
To nejlepší junioři přišli na jeviště hned
dva, o vítězství se podělila dvojice kanoistů Filip Skládal a Jakub Zavřel, kteří
v loňském roce na juniorském světovém šampionátu jen o fous prohráli
se zlatými Němci. Ocenění převzali
z rukou dalšího náměstka hejtmana
Radovana Rašťáka.
Juniorským kolektivům vládla stáj
Mapei Cyklo Kaňkovský a o cenu od
náměstka hejtmana Pavla Šoltyse se
na pódiu podělili trenér i šéf týmu Jiří

ské publikum bouřlivým a dlouhým
potleskem.
Soupeření kolektivů s přehledem
ovládli extraligoví hokejisté HC Olomouc před prostějovskými volejbalistkami a raftaři Tomi-Remont Prostějov.
Pak už přišla na řadu hned v úvodu
představená hlavní kategorie, při níž
vedle hejtmana gratuloval třem nejlepším i spolumajitel pořádající agentury
TK PLUS Miroslav Černošek. Nutno
podotknout, že Petře Kvitové to s další
trofejí zase náramně slušelo...
Tradicí nejstarší krajské sportovní
ankety na území České republiky je
již od úvodního ročníku Cena Olo-

13

Přesně po třinácti letech si
pro individuální ocenění
v této anketě dokráčela prostějovská tenistka Lucie Šafářová. Zatímco v roce 2001
se stala nejlepší juniorkou,
za rok 2014 převzala Cenu
Olomouckého kraje.

nejlepší handicapovaná
sportovkyně:
„Loňský rok
to nebylo ve
vrhu koulí nic
moc, protože
se mění technika, tak jsem
se začala zaměřovat na oštěp
a hodila jsem si
osobní rekord
jedenáct metrů. Letos nás čeká mistrovství světa v Dauhá, tak tam třeba budeme úspěšnější než házenkáři.“ (smích)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SPORTOVNÍ CENY MAJÍ PRESTIŽ I BUDOUCNOST
PROSTĚJOV Své další vítěze zná anketa„Nejlepší sportovec Olomouckého
kraje“, kterou již počtrnácté uspořádalo krajské hejtmanství společně
s marketingovou společností TK PLUS. A i letos se opět potvrdilo, že v regionu je z čeho vybírat. Ve všech kategoriích byla laťka nastavená hodně
vysoko. Ocenění získala wimbledonská vítězka, tým hrající nejvyšší soutěž v národním sportu, držitelé juniorských medailí z mezinárodních akcí.
Výčet úspěchů regionálních sportovců opakovaně potvrdil oprávněnost
pořádání této bezesporu významné sportovně-společenské události.
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Letošní slavnostní vyhlášení bylo přesměrováno
z Olomouce do Prostějova. A Městské divadlo
se pozice „náhradníka“ ujalo více než se ctí. Celý
středeční večer (reportáž z něj najdete na straně
39) proběhl v tradičně příjemné atmosféře a za
bezchybné organizace. I to je důkazem, jakou má
anketa na patřičných místech váhu.
„Je to pro nás důležitá akce. Možnost, jak poděkovat sportovcům za úspěšnou prezentaci našeho kraje. Počtem obyvatel je na úrovni opravdu
malého čínského města. Ale výsledky z nás dělají
sportovní velkoměsto,“ charakterizoval vše výstižně hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
„Ankety si vážíme. A ostatní kraje nám ji závidí,“
dodal za hlavního organizátora.
Pořadatelé se nemusí strachovat o budoucnost
celé akce. Od jednotlivých klubů obdrželi téměř
sto třicet návrhů, přičemž ve třiačtyřiceti případech šlo o zástupce mládežnických kategorií,
u kterých je naděje, že budou sbírat úspěchy

i v seniorských kategoriích. „Sport v regionu podporujeme ze všech sil. Z rozpočtu putují do oddílů miliony korun. Velká část z těchto finančních
prostředků je účelově směrována do mládežnických kategorií. Výsledky juniorů ukazují, že je to
správné rozhodnutí,“ uvedl náměstek hejtmana
Radovan Rašťák.
Během předcházejících ročníků anketa získala
u samotných sportovců skutečně velkou prestiž,
což dokazuje i skutečnost, že naprostá většina si
přes náročný program přichází pro získanou cenu
osobně, což byl i letošní případ. A to těší také pořadatele.
„Anketa si našla pevné místo v krajském sportovním kalendáři. Spolupořádáme ji opakovaně a z toho máme radost. Vnímáme, že vedení
kraje je s námi spokojené,“ pochvaluje si první
muž marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek, podle něhož je spolupráce
s hejtmanstvím prestižní záležitostí. „Kraje jsou
v rámci republiky významné subjekty. Jsme rádi,
že můžeme pracovat s tak silným partnerem,“ dodal jedním dechem.
Vítězové ankety vycházejí tradičně z hlasování
rady Olomouckého kraje, České unie sportu, starostů a primátorů bývalých okresních

Anketa „Sportovec Olomouckého kraje“
napsala již čtrnáctou kapitolu
měst, komise pro sport, zástupců krajských
portovních svazů a novinářů. A ceny jsou vysportovních
hlášeny v sedmi seniorských a juniorských kaegoriích, ohodnocený je trenér roku a nejlepší
tegoriích,
handicapovaní sportovci. Kromě toho bývá
řidělena Čestná cena a Cena Olomouckého
přidělena
raje. „Jsem tak srdečně rád, že můžeme pokrakraje.
ovat v takto nastolené tradici. Těší mě, že při
čovat
éto příležitosti oceňujeme nejen sportovce, ale
této
i osobnosti, které se zasloužily o propagaci Olomouckého kraje. Kraj dlouhodobě podporuje
port a to nejen finančně,“ dodal Jiří Rozbořil.
sport
Chtěl bych při této příležitosti vyslovit poděko„Chtěl
ání vedení Olomouckého kraje za
vání
střícnost a podporu při organizaci
vstřícnost
ohoto projektu. Byl to právě Olotohoto
moucký kraj, který stál u zrodu ankety
a dokonce poprvé v České republice,“
zkázal Miroslav Černošek.
vzkázal

Petra Kvitová potvrdila nadvládu
tenistů v krajské anketě. Zástupci bílého sportu ovládli celkem
dvanáct ze čtrnácti ročníků.
Foto: Josef Popelka
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Kdo všechno se stal krajským
sportovcem
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Tomáš
X
Berdych

3X

2X

Jiøí
Novák

Petra
Kvitová

Pavlína X
Jana
Žižková Horáková

PØEHLED LAUREÁTÙ ankety Sportovec Olomouckého kraje
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012 Petr Uličný
(fotbal)
Cena Olomouckého kraje:
2013 Pavel Vrba
(fotbal)
Aleš Valenta
(akrob. lyžování) 2014 Lucie Šafářová
(tenis),
Karel Brückner
(fotbal)
Tomáš Ujfaluši
(fotbal)
Václav a Marek Rozehnalovi
(sajdkárkros)
Oldřich Machač
(lední hokej)
Èestná cena Olomouckého kraje:
Michal Klasa
(cyklistika)
Robert Změlík
(atletika) 2001 Stanislav Dyk
(motorismus)
Ivo Viktor
(fotbal) 2002 Oldřich Machal
(fotbal)
Rostislav Václavíček
(fotbal) 2003 Vladimír Vačkář
(dráh. cyklistika)
Jaroslav Navrátil
(tenis) 2004 Ladislav Drda
(horolezectví)
Pavel Hapal
(fotbal) 2005 neudělena
Martin Vaniak
(fotbal) 2006 Otokar Hořínek
(sport. střelba)

jak dopadla anketa
sportovec olomouckého kraje 2014
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
1. Petra Kvitová
tenis
TK AGROFERT Prostějov 118 bodů
2. Tomáš Berdych
tenis
TK AGROFERT Prostějov 51 bodů
3. Richard Hála
kanoistika
SK UP Olomouc
17 bodů
4. Blanka Bořutová (gymnastika, TJ
Spartak Přerov) 12 b., 5.-6. Vendula
Horčičková (orientační běh, SK UP Olomouc), David Klammert (judo, JUDO
Klub Olomouc) 7 b., 7. Miroslav Šerban (box, DTJ Prostějov) 6 b., 8. Tomáš
Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc) 4
b., 9.-12. Pavlína Žižková (veslování, VK
Olomouc), Petra Kamínková (atletika,
AK Olomouc), Šárka Bláhová (dračí
lodě, KVS Hranice), Martin Novák (atletika, AK Olomouc) 3 b., 13.-16. Petra
Růžičková (horolezectví, SK Prostějov),
Pavel Hennrich (kickbox, Smash Gym
Kickbox Olomouc), Vojtěch Král (orientační běh, SK Severka Šumperk), Dominika Doubová (šerm, Dukla Olomouc)
2 b., 17.-19. Karel Slepica (kanoistika, SK
UP Olomouc), Radomír Gnida (dračí
lodě, KVS Hranice), Pavel Gerža (minigolf, MGC Olomouc) 1 b.

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
1. HC Olomouc
hokej 14 bodů
2. VK AGEL Prostějov
volejbal
7 bodů
3. TOMIREMONT Prostějov
rafting
6 bodů
4.-9. Dukla Olomouc šerm, Dračí dech
Hranice dračí lodě, Dukla Prostějov parašutismus, SK UP Olomouc orientační
běh, TJ Cement Hranice házená, SIDE
CARCROSS TEAM Rozehnal motorismus 2 b., 10. -11. TK AGROFERT
Prostějov tenis, DTJ Prostějov box 1 b.

JUNIOR Prostějov orientační běh 2 b.,
7.-11. TJ Sokol I Prostějov nohejbal,
NEJLEPŠÍ JUNIOR
SKC TUFO Prostějov cyklistika, KK
Lipník nad Bečvou koloběh, SK Kolo1. Filip Skládal a Jakub Zavřel kanoistika běhu Lipník nad Bečvou koloběh, Sokol
KK Olomouc/SK Hranice 9 bodů Velký Týnec gymnastika 1 b.
2. Marek Minář
orientační běh
Maguns Orienteering Šumperk 5 bodů
NEJLEPŠÍ TRENÉR
3. Václav Chaloupka
kanoistika
SK UP Olomouc
4 bodů
4. Jakub Otruba (cyklistika, MAPEI 1. Jaroslav Navrátil
tenis
Cyklo Kaňkovský) 3 b., 5.-7. Tomáš TK AGROFERT Prostějov 8 bodů
Roba (nohejbal, Sokol I Prostějov), 2. Jiří Teplý
volejbal
Magdaléna Juziková (veslování, VK SK UP Olomouc
6 bodů
Přerov), Mikuláš Nevrkla (bikros, BMX Richard Beneš
nohejbal
Team Šumperk) 2 b., 8.-21. Barbora Za- Sokol I Prostějov
6 bodů
tloukalová (atletika, AC Olomouc), Ja- 4. Lubomír Krejčíř (házená, DHK
kub Strouhal (běh na lyžích, FENIX SKI Zora Olomouc) 5 b., 5. Daniela Hlateam Jeseník), Alex Rašner (lední hokej, váčová (veslování, VK Olomouc) 4 b.,
HC Olomouc), Luděk Helis (cyklisti- 6.-7. Petr Fiala (hokej, HC Olomouc),
ka, SKC TUFO Prostějov), Josef Havlík Miroslav Čada (volejbal, VK Agel
(kanoistika, TJ Spartak Přerov), Matyáš Prostějov) 3 b., 8.-9. Jiří Kratochvíl
Strupek (cyklistika, SKC TUFO Prostě- (kanoistika, SK UP Olomouc), Vlajov), Fryčáková Vendula a Tereza (háze- dimír Marčan (sportovní střelba, SK
ná, DHK Zora Olomouc), Adéla Pantě- TPS Olomouc) 2 b., 10.-11. Zbyněk
lejevová (florbal, FBS Olomouc), Jakub Choleva (basketbal, Orli Prostějov),
Jurka (šerm, Dukla Olomouc), Apolena Robert Knebel (kanoistika, SK UP
Drietomská (koloběh, KK Lipník nad Olomouc) 1 b.
Bečvou), Gabriela Horáková (ploutvové
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ
plavání, KSP Olomouc), Adéla Přibylová
(krasojízda, TJ Stavební stroje Němčice
SPORTOVEC
nad Hanou), Karolína Poulíková (běh na
lyžích, FENIX SKI team Olomouc), Te- 1. Tomáš Kajnar
cyklistika
reza Janošíková (orientační běh, SK UP TJ Zlaté Hory
23 bodů
2. Marek Šimíček sportovní střelba,
Olomouc) 1 b.
běh, triatlon
Orel Horní Moštěnice
13 bodů
NEJLEPŠÍ
JUNIORSKÉ DRUŽSTVO 3. Roman Gronský sportovní střelba
SK TPS Olomouc
5 bodů
1. MAPEI Cyklo Kaňkovský
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ
cyklistika
11 bodů
2. DHK ZORA Olomouc
házená
SPORTOVKYNÌ
10 bodů
atletika
3. TK AGROFERT Prostějov tenis 1. Eva Kacanu
24 bodů
5 bodů AK Olomouc
bowling
4.-5. VK Olomouc veslování, TOMI- 2. Katerina Janoščová
15 bodů
REMONT Prostějov rafting 4 b., 6. SK SK SKIVELO Olomouc

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

neudělena
Zdeněk Vičík
Libor Dvořáček
Alexander Bögi
Petr Huťka
Jaroslav Šlambor
Viktor Znojil
Jan Mrázek
Nejlepší junior:

2001 Lucie Šafářová
2002 Kateřina Hošková

Hana Hlavová
Gabriela Vařeková
Gabriela Vařeková
Dušan Lojda
Vojtěch Král
Michal Kučera
Vendula Hořčičková
Hana Wiedermannová
Martin Hála
Tomáš Přikryl
2012 Marek Minář
(tenis) 2013 Adam Röder
(kanoistika) 2014 Filip Skládal - Jakub Zavřel

(veslování)
(basketbal)
(box)
(tenis)
(parašutismus)
(atletika)
(atletika)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

(orientační běh)
(veslování)
(veslování)
(tenis)
(orientační běh)
(kanoistika)
(orientační běh)
(kuželky)
(fotbal)
(orientační běh)
(atletika)
(kanoistika)

