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KAUZA

OPOZICE
SI NABĚHLA!

●● Kázali vodu, pijí ovšem víno. Ti,
kdo kritizovali bydliště zastupitele
Šlambora, moc nocí v Prostějově nestráví...
strana 3

ROZHOVOR

SYN ZPOVÍDAL
MAMINKU...

V prokletý den pátek třináctého vyděsila Prostějovsko tragická událost. Při bouračce asi
kilometr za Výšovicemi ve směru na Němčice nad Hanou zemřel přímo na místě řidič
stříbrné Octavie. Vrak zcela zdemolovaného vozu skončil v poli, mladíkovi již bohužel
nebylo pomoci. Jeho další dva spolujezdci
jakoby zázrakem vyvázli s lehkými zraněními. A co víc, na stejném místě a takřka
v totožnou chvíli došlo navíc ke třem dalším
nehodám. Bouralo se přímo před zraky hasičů
a záchranářů...
Foto: Martin Zaoral ●●HistorickypoprvévámVečerníkpři-

BYLI JSME
U TOHO!

čtěte na straně 10
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náší unikátní interview, kdy potomek
podrobil výslechu vlastního rodiče.
A stojí to za to!
strana 12
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Dìlník se popálil
Prostějov (mik) - Zřejmě kvůli nepozornosti si při tavení hliníku způsobil
dělník v nespecifikované firmě bolestivé zranění. „Ve středu jedenáctého
února v odpoledních hodinách došlo
v jednom z objektů na Prostějovsku
k pracovnímu úrazu šestačtyřicetiletého muže, který pracoval se strojem
na tavení hliníku. Při tom utrpěl popáleniny, se kterými byl transportován
na popáleninové centrum do Brna,“
potvrdila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala, okolnosti pracovního úrazu policie zjišťuje,
cizí zavinění však bylo vyloučeno.
Maturita strážníkù? Klídek...
Prostějov (mik) - Od 1. ledna 2016
nesmí u městské policie pracovat nikdo
bez maturity. Praha i Brno s tím mají
výrazné problémy, tamní ochránce veřejného pořádku musí opustit desítky
strážníků. Jak je na tom Prostějov? „Je
nás tady celkem sedmapadesát, z toho
jedenáct má i vysokoškolské vzdělání.
Všichni ostatní mají vzdělání střední
ukončené maturitní zkouškou. Maturitu si však nikdo z našich strážníků nedodělával nyní spěšně, ta byla podmínkou už při jejich přijetí. Oproti jiným
městům tak nyní máme výhodu, naše
řady nikdo opouštět nemusí,“ pochvaluje si Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

Mrtvých je víc
Prostějov (mik) - Velké rozčarování
a vztyčený varovný prst! Prostějovští
policisté se zaobírají smutnou statistikoudopravníchnehodzauplynulýrok.
Zatímco počet obětí celorepublikově
utěšeně klesá, právě na Prostějovsku
je tomu opačně. „Vloni jsme registrovali úmrtí při dopravních nehodách v počtu devíti osob, což je za poslední roky
nejvíc. Bohužel, pět z nich byli cyklisté, což je určitým varováním,“ uvedl
Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního
inspektorátu Policie ČR Prostějov.

FOTO
VEÈERNÍKU

KONTEJNEROVÁ
VÝPOMOC
Z NĚMECKA

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Na první pohled to vypadá, že se okruh partnerských měst Prostějova rozrostl. Objektiv Večerníku totiž objevil
na ulici Mozartova kontejner na odpadky, na jehož víku je vylisována identifikace LANDESHAUPTSTADT SAARBRÜCKEN.
Pokud to nebyla přátelská výpomoc západního světa, lze spekulovat o ilegálním přesouvání nádob z města u francouzských
hranic na Hanou.
Logicky se vynořila otázka, odkud se tento kontejner vzal? Paparazzo Večerníku se snažil vydat po jeho stopách. „V Prostějově
jsou nádoby na komunální odpad ve vlastnictví občanů, resp.
společenství vlastníků či firem, tudíž vámi ´objevený´ kontejner
není v našem vlastnictví a objasnění jeho původu je na jeho vlastníkovi,“ sdělil vedoucí provozu .A.S.A. Tomáš Fajkus.
„Kontejnery nejsou v naší evidenci, nepřebírali jsme je do vlastnictví a tudíž patří firmě .A.S.A.,“ tvrdili pro změnu nezávisle na
sobě dva předsedové Sdružení vlastníků bytů na „Mozartce“.
Možná by stálo za to vznést dotaz v Saarbrückenu, zdali jim tam
už pár let jeden kontejner neschází...

Agentura
To bylo cavyků, že pro nově opravený
zámek na Pernštýnském náměstí se
nenajde využití! A hleďme, postupem
času už tady trsají malí umělci z lidovky na Kravařce, sídlí tu ouřadové
z domácí správy a pověření pracovníci
magistrátu zde široké veřejnosti dávají
rady, kudy tudy se procházet památným Prostějovem a okolím. Jenomže
polovina zámku je ještě neobsazena
a Agentuře Hóser se zdálo být divné,
proč se v severním křídle této historické
památky zabudovávají klece či obrovské ptačí voliéry. A včil už to víme, proč!
Kápnout božskou totiž musely špičky

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Zatím poněkud záhadnou dírou v prostoru se na Mozartovu ulici v Prostějově přesunul kontejner z německého Saarbrückenu, jak dokládá vylisovaný nápis na víku. Foto: Tomáš Kaláb

V ZÁMKU BUDE ZOO!
prostějovského magistrátu. „Chtěli jsme
to udržet pod pokličkou, ale zámek je
už nyní obsazen. Schválili jsme totiž
návrh, který podle našeho názoru posune naše město zase o patro výš. Už se
lidé nebudou do Prostějova jezdit dívat
jenom na tenis, volejbal nebo hokej, ale
pozorovat budou moci i cizokrajná
zvířata. V zámku totiž hodláme otevřít novou prostějovskou zoologickou
zahradu,“ prozradila Agentuře Hóser
Ivana Hemeráková, náměstkyně primátora zodpovědná na radnici za školou povinné děti a zvěř.
Jak si to ale prostějovští konšelé představují? Kde vezmou zvířata, která by
do Prostějova přitáhla stovky či tisíce
nových turistů? „Některé exempláře
bychom mohli vybrat ze členů opozice
v zastupitelstvu,“ nechal se slyšet jeden

zradních,kterýsiovšemzažádnoucenu
nepřál zveřejnit své jméno. „Takto radikálně bych to neviděla, zvířata nakoupíme nebo si je půjčíme z olomouckého
kopečku. Chceme tady mít všechno,
slony, medvědy, lvy, tygry, hady a určitě
taky nějaké ptáky. Jak jsem slyšela, třeba pan primátor má doma dva mluvící
papoušky, kterých už má plné zuby,
protože mu furt kecají do vedení města.
Hodlá je darovat nové ZOO v Prostějově,“ uvedla Ivana Hemeráková.
Jenomže jak Agentura Hóser dále
exkluzivně objevila, právě primátor
Miroslav Nakaseseděl vystoupil v radě
města proti zřízení zoologické zahrady na zámku. „Jsem kategoricky proti,
aby uvnitř historické památky řvali
paviáni nebo hladoví medvědi. Ostatně, jestli toto chtějí občané vidět, stačí

se jít podívat na jednání zastupitelstva.
Já osobně jsem si přál v zámku obrazovou galerii nebo síň sportovní slávy. Ne
žádný zvěřinec. Jistě, drzých papoušků,
které mám doma, už mám plné zuby
a rád bych je někomu daroval. Ale nikoliv primátor Miroslav Nakaseseděl.
Horká debata o tomto tématu se dá
očekávat už dnes při jednání zastupitelstva. „Radní se zabývají samými
ptákovinami,“ vyjádřil se opoziční zastupitel Petr Ukápnul z Hnutí Všechno
v Prostějově při starém.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Úterý ••

•• Středa ••

ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV
ČERNOŠEK
Prostějovský mecenáš se může
těšit z prestižní
volby. Celostátní
deník Sport si
jej totiž vybral
do šestice bossů, kteří ponejvíce
ovlivňují tuzemské dění. Šéf agentur TK PLUS a Česká sportovní
tak byl jedním z půltuctu, s kým
toto periodikum připravilo rozhovor v rámci v seriálu „Mocní
českého sportu“. Interview vyšlo
uplynulou sobotu a najdete jej
také na www.isport.cz.

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

•• Čtvrtek ••
Něco o stoprocentních mužích. Stát se otcem, to zvládne každý. Ale být správným tatínkem - tak to už si vyžaduje celého chlapa. A to chlapa ne ledasjakého, ale
odvážného, odhodlaného, zručného a vynalézavého. Při zpovědi jednoho takového
„Táty“ se mohli bavit návštěvníci humorné one man show v prostějovském divadle.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••
Po třech týdnech se Tomio Okamura setkal s Radimem Fialou.
Oba je potkal stejný osud. Nejprve členové hnutí Úsvit
v demokratickém hlasování sesadili prostějovského poslance,
nyní„odstřelili”i jeho česko-japonského lídra.

•• Sobota ••
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Po dlouhých letech odkladů se
prostějovští radní konečně rozhodli „šlápnout“ do velkolepé
rekonstrukce celého sídliště Šárka. Investice je rozdělena do pěti
etap a celá akce vysaje z městské
pokladny neuvěřitelných takřka
pětadevadesát milionů korun!

„NAŘEŽTE
NOVINÁŘŮM,
TO BUDE MÍT
ZEMAN RADOST!“

V Krasicích vybuchla televize, v Mostu Jestřábi. Exploze televize zřejmě způsobila středeční požár bytu v Krasicích. Výbuch v tentýž den zaznamenali i hokejoví
Jestřábi, když prohráli na hřišti Mostu. Následný požár se jim prozatím podařilo
uhasit už v sobotu, když v přímém boji o sestup zvítězili na hřišti Havlíčkova Brodu.

•• Neděle ••

Varování od zastupitele! Petr Kapounek ze Změny pro Prostějov začal Večerníku ve chvíli, kdy bychom
měli zveřejnit informace o jeho současném bydlišti mimo Prostějov, vyhrožovat. Přestože právě on požaduje rezignaci Jaroslava Šlambora kvůli
jeho pobytu ve Skalce, podle našich
informací sám bydlí v Olomouci...

ZASLECHLI JSME...

Šňůra se přetrhla. Navléci další cenný korálek na šňůru vítězství toužily v úterý prostějovské volejbalistky v domácím zápase proti Eczacibasi Istanbul. Před
rekordní návštěvou dvou tisícovek diváků a dalšími u televizních obrazovek jim
odhodlání vydrželo první set. Pak už je však soupeř bohužel převálcoval.

Žaludkem prošla nejen láska ale i červi. Neobyčejný úspěch na minulém
Restaurant day zaznamenali červi v čokoládě. I proto je bylo možno opět
ochutnat na dalším pokračování této akce, která se konala ve Společenském
domě. Tentokrát na ní byla k mání celá řada úžasných sladkostí.

Drápeček zaseknut! Hokejoví
Jestřábi se ještě nevzdávají a svého úhlavního konkurenta v boji o
záchranu druhé nejvyšší soutěže
dokázali porazit na jeho vlastním
ledě! Výhra 4:2 v Havlíčkově Brodě
určitě potěšila všechny prostějovské
fanoušky. Teď jenom vydržet Jestřábi, a mít stále ostré drápy!

ZACHYTILI JSME...

•• Pondělí ••

Napoleon strávil Valentýna se Zorro mstitelem. Zamilovaní slavili Valentýna a do ulic vesnic vyrazily rozverné masopustní maškary. Ti nejakčnější pak
oba svátky spojili v jedno. Některá „registrovaná partnerství“ mezi účastníky
průvodů by však neprošla ani v tolerantním Holandsku.

CO NÁS POTĚŠILO...

CO NÁS UDIVILO...

„Vysypal se“ do příkopu. Sypače prorážející cestu ostatním řidičům to
mnohdy nemají snadné. Čas od času i ony samy skončí „v autu“. Taková situace
nastala u Hvozdu hned začátkem týdne. Během hustého sněžení museli hasiči
v šest hodin ráno vyprošťovat zapadlý vůz s popraškem.

Smrt čekala na silnici. Neštěstí ani přes zimu neodjíždí špacírovat do Alp. Naopak stále chodí po lidech a někdy i po silnicích na Prostějovsku. To se bohužel
potvrdilo i v pátek, kdy na silnici u Výšovic zemřel osmnáctiletý student. Dalších pět zraněných bylo převezeno do nemocnice. Jak se Večerník přesvědčil na
vlastní oči, byla to jedním slovem HRŮZA...
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CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte stranu 26
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5/-3 °C

Úterý

4/-2 °C
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5/-1 °C

Ètvrtek

6/-2 °C
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6/-2 °C
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5/-1 °C
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7/1 °C
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Miloslava
Gizela
Patrik

Oldřich
Lenka
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Zdroj: meteocentrum.cz
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SKANDÁL! Na to musí mít člověk žaludek...

Šlambora VYHAZUJÍ, sami BYDLÍ MIMO PROSTĚJOV!
Proč tito zastupitelé káží vodu
a sami pijí víno? Co říkají na to,
že jsme je nachytali takzvaně na
hruškách? A čím Večerníku vyhrožuje Petr Kapounek?

EXKLUZIVNÍ

zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tak to je fakt vrchol! Je opravdu těžké
pochopit, že někteří zastupitelé, kteří uvolněného radního Jaroslava Šlambora (KSČM) vyhazují z křesla kvůli jeho
současnému pobytu ve Skalce, mají sami máslo na hlavě!
A jak má Večerník ověřeno hned z několika na sobě nezávislých zdrojů, hned minimálně dva opoziční členové zastupitelstva pobývají mimo Prostějov. Tedy okrsek, za nějž byli
zvoleni...
Hnutí ANO 2011 i Změna pro
Prostějov sice rezolutně požadují
hlavu komunistického radního,
avšak právě členové těchto dvou
nových politických uskupení
v prostějovském zastupitelstvu by
měli zvážit, jestli má cenu pokračovat v něčem, co připomíná komedii...

Marcela Župková (ANO 2011)
Večerníku sama potvrdila, že de
facto žije u svého přítele a stranického kolegy ve Výšovicích. To Petr
Kapounek (Změna pro Prostějov)
současné bydliště v Olomouci,
i přes původní mlčení vyjadřující
souhlas, nakonec popřel. Svědci
však tvrdí, že tomu tak skutečně je.

TO SE DOČTETE
NA STRANĚ 27!

➢

Marcela Župková a Petr Kapounek. Radního Šlambora chtějí odvolat kvůli pobytu ve Skalce, sami ale bydlí ve Výšovicích
a Olomouci. No řekněte, má to logiku? 2x foto: Michal Kadlec

Dnes se dívejte ŽIVÌ!
PROSTĚJOV A je to tady! Dnes od 13.00 hodin bude zahájeno jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova, a vy všichni občané můžete být u toho!
Když ne osobně, tak minimálně prostřednictvím internetového přenosu. Stream
najdete v pondělí 16. února na webových stránkách www.prostejov.eu.
„Půjde o naprosto oficiální a hlavně legální přenos. Jsem rád, že pan Kapounek
se už nebude muset obtěžovat tajným natáčením,“ prohodil primátor města Miroslav Pišťák. „Všechny angažované občany Prostějova zvu ke sledování. Bude
to jistě velmi zajímavá podívaná, ale pozor - jen pro silné povahy,“ opáčil právě
Petr Kapounek, zastupitel opoziční Změny pro Prostějov.
Každopádně se u případného sledování obrňte trpělivostí, dnešní zasedání
může trvat třeba až do půlnoci...
Hlasování o návrhu pořizování přímého přenosu je na pořadu hned jako druhý
bod programu, po předpokládaném schválení se okamžitě spustí kamery. Co
bude dále na pořadu dne? Dalších bezmála šedesát bodů! Mezi nejočekávanější
ýstavby
budou určitě patřit záležitosti okolo Manthellanu a výstavby
Galerie Prostějov, schvalování veřejných finančníchh
podpor takzvaně prioritním sportům v Prostějově,,
Tspor o pozemek mezi městem a společností SPORTlTREND či doplňovací volby do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. (mik)

„Kde vzali ´ŠMEJDI´ NIČIVÝ POŽÁR V KRASICÍCH
Do nemocnice byly odvezeny i děti!
údaje o mých lécích?“
Její tvrzení se nám podařilo ověřit přímo v jedné z prostějovských lékáren.
„Skutečně se na nás obrátila klientka
s tímto dotazem. Mohu jen zopakovat, že jsme žádnou akci nepořádali
a nikomu citlivé informace neposky-

Předváděcí akce
ve Společenském domu
skončila fiaskem
tujeme. Zároveň nám velice vadí, pokud někdo takto zneužívá naše jméno
a zvažujeme další kroky,“ hněvala se
zaměstnankyně lékárny.
A tak se Večerník na předváděcí akci
do prostějovského Společenského
domu ve středu dopoledne vypravil.
Na první pohled to vypadalo, že se
vůbec nekonala. Nezastihli jsme totiž
nikoho z organizátorů, návštěvníky
nevidno a salonek, kde měla akce probíhat, byl zamčený. „Postávali tu dva
nervózní pánové. Asi někoho čekali,
ale pokud vím, tak nikdo nedorazil,“

prozradila nám jedna z přítomných
žen. „Vím, že si salonek ve středu někdo pronajal. O tom, kdo konkrétní to
byl, a o jakou akci se jednalo, nemám
v toto chvíli bližší informace,“ reagoval vedoucí Společenského domu Ivo
Peštuka.
Jak se Večerníku podařilo dále zjistit, akci organizovala společnost
ZEUS PR agency. Přestože jsme
získali mobilní telefon přímo na
jednoho z jejích zástupců, na opakované volání nikdo nereagoval.
„Předváděčka“ ve Společenském
domě přitom nebyla jedinou, která
se ve středu v Prostějově konala. Jak
nás upozornil další ze čtenářů, ve
stejný den byl přímo v Národním
domě k mání bylinný přípravek,
jehož účinek působil na vše od
kloubů přes lupénku až po boreliózu. Kdo přišel sám, dostal „dárek“
v hodnotě dvou stovek, dvojice pak
něco málo za pětistovku.
V praxi to tak znamená, že „šmejdi“
ještě nevymřeli a pokud bude o jejich prostoduché obchodní triky
zájem, tak ani nevymřou... (mls)

Snímky pořízené těsně po požáru svědčí o tom, že intenzita požáru a hlavně zplodin byla skutečně obrovská.
2x foto: Michal Kadlec a HZS Olomouckého kraje
PROSTĚJOV Na středeční od- k požáru, který se začal nebezpečně přijímače,“ informoval Zdeněk
poledne rozhodně nebude v do- šířit po celém bytě v přízemí Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
brém vzpomínat matka se dvěma dvoupodlažního domu. Ženu a záchranného sboru Olomouckého
dětmi bydlící v ulici J. V. Myslbeka v údajně spící malé děti zachránil její kraje. Podle důvěryhodných inforKrasicích. Vloni řádil požár v sous- přítel! „Oznamovatel nám krátce mací Večerníku za vše může zkrat
edním domě, teď přišla řada na ně! před šestnáctou hodinou popsal, na elektroinstalaci.
Ze zatím přesně nezjištěných příčin že došlo k zahoření v bytě, stalo se
>>> Pokračování ze strany 14
totiž došlo v obývacím pokoji tak zřejmě po výbuchu televizního

KRÁSNÁ VERONIKA

jde do bitvy
O VĚNO!
KRALICE NA HANÉ Z více jak dvou tisíc mladých žen vybírala porota čtvrtého ročníku soutěže SOUBOJ NEVĚST. A do užšího výběru
proklouzla i Veronika Bašná z Kralic na Hané,
která je lidem z Prostějova dobře známá zejména jako oblíbená instruktorka zumby. Veronika
nedávno uspěla i v semifinálovém kole, které se
konalo v pražském hotelu Diplomat. I díky podpoře svých svěřenkyň se probojovala do velkého
finále, které se bude konat příští pátek 27. února
v divadle Hybernia. Stane se právě ona
„supermanželkou“?

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

čtěte na straně 25 ➢
15021310144

PROSTĚJOV Tak a je to tady znovu! Hned dvě „předváděčky“ zaměřené především na seniory se
během minulé středy uskutečnily
přímo v Prostějově. Jak se ovšem
Večerník přesvědčil na vlastní
kůži, mnoho lidí na nedůvěryhodné akce nedorazilo... Starší
spoluobčané už jsou zřejmě mnohem obezřetnější, než tomu bylo
v minulosti, čemuž dáváme palec
nahoru!
Být opatrné v této době je totiž obzvlášť nutné. Někteří z organizátorů
předváděcích akcí totiž o nás vědí víc,
než si sami myslíme. „Někdo mě zval
telefonicky na akci, kde jsem měla
dostat dárek za nákup v lékárně, kde
nakupuji už dlouhá léta. Okamžitě mi
bylo jasné, že jsou to takzvaní ´šmejdi´,
ale pro jistotu jsem volala přímo do lékárny. Ptala jsem se, jak je možné, že
tito lidé vědí o tom, kde a jaké léky si
kupuji. Oni mi však potvrdili, že akci
nepořádají a podobné informace nikomu neposkytují,“ sdělila exkluzivně
Večerníku starší paní z Prostějova, která si však nepřála být jmenována.

Během semifinále se čtyřiadvacetiletá Veronika
Bašná v pražském hotelu Diplomat představila už ve
svatebních šatech.
Foto: archiv V. Bašné

nalistujte
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Město chystá stezku do Vrahovic,

VAFKOVI NAVZDORY...
PROSTĚJOV Přibližně před
rokem se v tělocvičně vrahovické školy konalo setkání mezi
místními občany a radními města. Pozvání přijal dokonce i dopravní inženýr Michael Vafek.
Právě na něho měli rozzlobení
„Vrahovičáci“ políčeno nejvíce.
Zazlívali mu, že městu, které
chce už dlouhá léta vybudovat
bezpečnou cyklostezku, hází
klacky pod nohy. Ani po nátlaku radních a veřejnosti ovšem
Vafek svůj názor nezměnil...
Referent státní správy a samosprávy Dopravního inspektorátu Prostějov stále trvá na tom, že cyklisté
se do Vrahovic dostanou bezpečněji po silnici než po nové cyklostezce mimo rušnou komunikaci.
A to i přesto, že v minulosti právě

zde došlo k celé řadě smrtelných
úrazů cyklistů. „Dopravní inspektorát svůj postoj nezměnil. Zbytek
stezky od křižovatky u Dony až
po základní školu ve Vrahovicích
tedy v současnosti projektujeme
jako chodník,“ reagoval na dotaz
Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora.
Podle Michaela Vafka by nová cyklostezka měla vést po stávající silnici a být oddělena barevným pásem nebo pruhem. Po současném
chodníku to dle něj není možné
kvůli řadě vjezdů a výjezdů z firem
na Vrahovickou ulici. „Není to jen
můj názor, stejný mají i renomovaní odborníci z Centra dopravního
průzkumu,“ podotkl Vafek.
Navzdory tomu si nelze nevšimnout, že už nyní po opraveném

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

„chodníku“ kolem bývalého Agrostroje jezdí hlavně cyklisté, kteří
mu dávají přednost před silnicí. Dá
se předpokládat, že podobně tomu
bude i na nově vybudované trase.
„V souvislosti s novou stezkou do
Vrahovic nyní řešíme projekt a to
zejména napojení na plánovaný
kruhový objezd u Dony. Ten by tu
v budoucnu měl vzniknout místo
stávající komplikované křižovatky.
Dalším oříškem bude také nutnost
vybudování nového mostku přes
Hloučelu,“ přiblížil Zdeněk Fišer
s tím, že vše bude vznikat po etapách.
Už nyní je jasné, že nová cyklostezka vedená mimo silnici do
Vrahovic skutečně hned tak nepovede. A to i kvůli zamítavému stanovisku Dopravního inspektorátu
Prostějov.
(mls)

nalistujte
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KAUZA Morava už neexistuje
původní zpravodajství z Prostějova
j
pro Večerník
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ta zpráva z loňského léta zapůsobila na drtivou
většinu především mladé generace jako červený hadr před očima statného býka. Prostějovští
radní se na základě petice občanů
z Olomoucké ulice a okolí začali
zabývat možností novou vyhláškou omezit provoz v Disco Clubu
Morava pouze do 22.00 hodin.
Důvod? Stížnosti na rušení nočního klidu a výtržnosti. Ale kdeže
loňské sněhy jsou...
Petice nespokojených občanů čítala
více jak stovku podpisů. Objektivně
řečeno, nebylo divu, že si lidé stěžovali. Víkendové noci totiž pro ně byly
utrpením. Rozkopané popelnice, vyražené domovní dveře, zvonění na
zvonky u vchodů, pomočená vrata.
A s tím vším spojený řev opilých lidí vracejících se ulicí z Disco Clubu Morava.
„Bylo nám vytýkáno, že proti těmto
problémům nic neděláme. Chceme
však dát jasně najevo, že celou situaci
hodláme kategoricky řešit. Jednáme
o nové vyhlášce města upravující pro-

Provoz diskoték v Moravě pokračuje bez omezení. Foto: archiv Večerníku
vozní dobu diskotéky do dvaadvacáté
hodiny,“ uvedl v závěru srpna loňského roku Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova. Už
jenom toto vyjádření vzbudilo obrovskou odezvu na druhé straně, na svět
se dostal protest s desetinásobkem
podpisů mladých lidí, kteří horovali
za zachování nočního provozu Disco Clubu Morava. I na základě této
protipetice prostějovští radní oproti
původním snahám omezit provozní
dobu tak trochu „změkli“.
A jaká je situace dnes? Stížnosti už
prakticky vymizely, přitvrdit ale museli
strážníci městské policie. „Nadneseně

řečeno, nyní už žádná kauza Morava neexistuje. Už několik měsíců využíváme
kamerový systém města k monitorování situace v Olomoucké ulici během
nočních hodin. A co hlavně, hlídky
strážníků dozorují vstup do provozovny
Morava v nočních hodinách, měří hladinu zvuku a bedlivě dohlížejí na veřejný
pořádek. Od zahájení těchto opatření se
počet nahlášených přestupků proti veřejnému pořádku snížil na minimum,“
sdělil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. „Třeba letos jsme
zaznamenali jednu jedinou stížnost na
hluk návštěvníků diskotéky venku na
ulici,“ dodal s uspokojením.

Napsáno Násilníci TERORIZUJÍ obsluhy barů
pred
ˇ. 2005
21. 2

S velmi alarmující zprávou se na
Večerník obrátili provozovatelé
tří barů v centru Prostějova. Podle
jejich vlastních zkušeností se po
městě pohybují skupinky většinou
mladých Romů, kteří slovně i fyzicky napadají jak barmany a servírky,
tak i návštěvníky těchto podniků.
Poslední kapkou pro ně bylo napadení člena ochranky baru v Plumlovské ulici, kdy jeden ze snědých
výtržníků šel proti němu se sekyrou
v ruce...
„Není týden, aby se něco v některém
baru či restauraci nestalo. Nedávno
k nám přišli dva takoví, mohlo jim
být okolo třiceti let. Poručili si pivo,

ale bylo na nich vidět, že to není ten
pravý důvod, proč dorazili. Ani se jej
totiž netknuli, místo toho začali po
sobě pořvávat a hvízdat. Manžel je
tedy šel taktně upozornit, že nejsme
někde na nádraží nebo v parku, ať
radši zaplatí a odejdou. Při placení jeden z nich schválně vylil pivo na zeď
a ubrus. Manžel je pak požádal o deset
korun za vyprání a vyčištění. To se jim
nelíbilo a bok po boku se začali tlačit
na mého muže, přičemž jeden po něm
vystartoval. Manžel odletěl dozadu,
hlavou rozbil skleněné vitríny za barem. Já jsem okamžitě volala policii,
mé dvě známé se raději schovaly na
záchod,“ popsala Večerníku událost,

nikoliv ojedinělou, Soňa Vágnerová
z Baru U tří zajíců. „Po příjezdu policistů však bylo moje rozčarování ještě
větší. Jednoho z výtržníků nechali
klidně odejít, navíc při svědecké výpovědi se mě ještě ptali, proč jsem ho
nezadržela,“ posteskla si barmanka.
Podobné zkušenosti má i Mojmír
Bittner ze Zámecké vinárny. „Udělali
jsme sice z podniku klubové zařízení,
abychom sem pustili jenom lidi s členskými kartami, které dobře známe.
Máme ale neustále potíže s některými
Romy. Schovávají se za dveře a když
otevřeme, aby vešli členové klubu, rozkopnou je a vniknou dovnitř,“ popisuje patálie s nezvanými hosty Bittner.

„Aby zfetovaní Romové vyhrožovali to tedy ne,“ přidává se Michal Faltýmým zaměstnancům, že je zabijí, tak nek, majitel pivnice „U Michala“.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

Zdá se vám tato deset let stará reportáž od věci? No, popravdě řečeno, od
roku 2005 se toho v tomto ohledu zase až tak příliš nezměnilo. Ba co víc,
romská populace se v Prostějově utěšeně rozrůstá a s tím i kriminalita této
menšinové komunity. Ale běda tomu, kdo na ni zcela adresně upozorní!
Obvinění z rasismu čeká na toho, kdo popíše okradení stařenky či invalidní
ženy snědým zlodějem, napadení mladé dvojice kvartetem podnapilých či
dokonce zfetovaných romských výrostků v baru, a na růžích ustláno nemají ani ti redaktoři, kteří poreferují o brutálním loupežném přepadení ženy,
kterou dvojice Romů kvůli kabelce vláčí po štěrku na parkovišti v centru
města. Jistě, buďme objektivní. Trestné činnosti se dopouštějí i „bílí“ darebáci. Ovšem i na tyto činy je upozorňováno, mnohdy jsou zveřejňovány
také jejich fotografie. Ti ale novináře z rasismu neobviňují...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Čechovická ulice

15021310146

V bývalých Cziechowizczich. Ulice pojmenovaná dne 29. října 1985 na
paměť bývalé samostatné obce Čechovice, o níž se první písemné zmínky
objevují v pramenech v roce 1325 (Čechvic). V roce 1602 doložen název
Chziechowicze. Od roku 1976 jsou Čechovice součástí Prostějova. Na snímku je vidět budova školy původně z roku 1912 a sokolovna postavená v roce
1938. Na ulici je převážně zástavba soukromých domků, ale sídlí zde i několik firem. Na křižovatce s Foerstrovou ulicí je tradiční hospoda „U Jedličky“.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Krasická ulice

15021310149

15021210139
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POLÁCI ZAPLATILI,

CHCE SPÁCHAT SEBEVRAŽDU! pak číšníka OKRADLI!
Policie pátrá už po dvou pohřešovaných

PROSTĚJOV Policejní pátrači mají hodně napilno.
Zmizeli totiž dva mladíci
z Prostějovska, jeden z nich
dokonce nechal doma dopis na rozloučenou s tím, že
hodlá skončit se životem!
Pátrání po čtyřiadvacetiletém Radku Protivánkovi
nabírá na intenzitě, bohužel je stále neúspěšné.
Stejně jako po šestnáctiletém Michalu Smrčkovi
z Konice...

Radek Protivánek. Foto: Policie ČR

Michal Smrček. Foto: Policie ČR

„RADEK PROTIVÁNEK byl
naposledy viděn v pátek 6. února
kolem jedenácté hodiny dopoledne při odchodu z domova, kdy měl
doma zanechat dopis na rozloučenou,“ potvrdila vážnost situace
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak v závěru
uplynulého týdne aktuálně dodala,

od té doby o sobě nedal žádnou
zprávu a neúspěšné byly i všechny
pokusy o jeho nalezení.
Pohřešovaný muž je vysoký kolem
190 centimetrů, má velmi štíhlou
postavu, světle hnědé kudrnaté vlasy a nosí dioptrické brýle.
„V době odchodu měl na sobě černou bundu, modré rifle, hnědé boty
a pravděpodobně by měl mít u sebe

černý batoh. Předpokládáme, že by
se mohl pohybovat také v některém
z olomouckých nákupních center,
z nichž některá velmi rád navštěvoval, například Šantovku,“uvedla
k popisu potenciálního sebevraha
mluvčí krajské policie.
Se stejnou intenzitou policisté pátrají po šestnáctiletém MICHALU
SMRČKOVI. Ten je pohřešován

hodin

168

s městskou policií

S vozíkem až domů!

Prázdné nákupní vozíky ponechávají někteří lidé, kde se jim zamane. Minulou středu 11. února po
sedmnácté hodině bylo přijato na
linku 156 sdělení o osobě, která se
pohybuje po Olomoucké ulici směrem k centru a veze nákupní vozík
patřící obchodnímu domu. Dotyčná
strážníkům tvrdila, že po vyložení
nákupu vrátí pojízdný košík zpět
k nákupnímu středisku. Tento postup zápůjčky však není možný
a navíc, ze zkušeností se tak nestává.
S vozíkem se lze pohybovat pouze
po přilehlých parkovištích, nebo po
jiných místech v těsné blízkosti příslušné prodejny. Událost byla předána správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Půjčil si PŮL MILIONU,
při sjednání úvěru LHAL
PROSTĚJOV Až pět let kriminálu hrozí padesátiletému muži,
který si půjčil bezmála půl milionu korun, ale splatil pouze mizivou část. Navíc aby tyto peníze
získal od úvěrové společnosti,
lhal, jako když tiskne!
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání padesátiletého
muže, kterého obvinili ze spáchání
přečinu podvodu. V roce 2011 si
měl sjednat půjčku ve výši čtyřistaosmdesát tisíc korun, kterou se zavázal splácet v pravidelných měsíčních splátkách. Za uvedenou dobu
uhradil pouze nepatrnou část

a další splátky nehradil. K dnešnímu dni tak dluží čtyřista čtyřicet
osm tisíc korun,“ vypočítala v minulé úterý Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Při šetření kriminalisté navíc zjistili, že při sjednávání smlouvy muž
uvedl nepravdivé údaje, týkající
se jeho zaměstnání, finančních
možností a závazků. „V případě
prokázání viny a odsouzení mu
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let,“
podotkla mluvčí krajské policie.
(mik)

Ilustrační foto www.123rf.com

dokonce už od 3. února. „Naposledy byl viděn uvedeného dne na autobusovém nádraží v Konici, od té
doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Je vysoký 180 centimetrů, má
střední postavu, oči má zelené, vlasy krátké, vlnité a plavé blond barvy.
V době odchodu z domova měl na
sobě šedé rifle, hnědobílou bundu,
sportovní obuv, kšiltovku nebo čepici nezjištěné barvy a dioptrické
brýle s obroučkami ze stříbrného
kovu,“ popsala dostupné údaje
o druhém pohřešovaném Irena
Urbánková.
Prostějovskápoliciežádáveřejnostoco
nejrychlejší pomoc. „Jakékoliv informace k pohřešovaným, k jejich pobytu,pohybučivýskytupřijmoupolicisté
v pracovní dobu od 7.00 - 15.00 hodin na telefonní lince 974 781 326,
případně kdykoliv na bezplatné telefonní lince 158,“ vyzývá tisková mluvčí
krajské policie Irena Urbánková.
(mik)

PROSTĚJOV
Vskutku
zajímavá krádež! Hosté prostějovské reejvětší
staurace, kteří s největší
stí
pravděpodobností
byli polské národ-ka
nosti, okradli číšníka
ankovku. Přio pětitisícovou bankovku.
níz, kterým pár
tom šlo o stejný peníz,
latili za večeři!
minut předtím zaplatili
„Mohu potvrdit, že strážníci v pondělí devátého únoraa okolo dvacáté
d, kdy hosté rehodiny řešili případ,
staurace si objednali jídlo a po zaplacení okradli zaměstnance. Tuto nepříjemnou událost zažil prodávající,
který si při vrácení hotovosti uložil
přijatou bankovku v hodnotě pěti
tisíc korun k pokladně a z místa se
vzdálil. Vzápětí si povšiml muže, jak
se naklání ke kase a poté se společníkem utíká z provozovny. V tomto
okamžiku poškozenému došlo, co
se stalo...,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.

Neplatič utíkal kvůli ČERNÁ

SEDMI„PĚTKÁM“
PROSTĚJOV K nebývalé
honičce za pobudou,
ou, který
v hospodě u centra města vypil tři škopky piva a vůbec se
nepáral s placením, došlo
v sobotu 7. února večer.
Servírka s jiným štamtamgastem ho pronásledoedovali až k benzínce, kde
ho zadrželi!
„Pětačtyřicetiletý muž
vypil tři piva a pak vyběhl z provozovny. Jeden
z přítomných hostů společně
olečně
s obsluhující ženou se
za ním vydali a začalii
ho stíhat. Neplatičee
dohonili až na čerpacíí
stanici, kde ho zastavili,
ili
a pomocí zaměstnanců benzínky
přivolali strážníky. Muž odmítal
přiznat úmysl nezaplatit. Tvrdil,
že šel za přítelkyní, která mu určitě
přinese peníze. Ta se však nedostavila, takže muž přislíbil uhrazení
útraty v částce devětašedesáti korun. To, ale nedodržel,“ popsala
trampoty s prchajícím neplatičem Jana Adámková, tisková

mluvčí Městské policie Prostějov.
Dva dny po této události se opět
hlídka s výtečníkem setkala.
„Tentokrát byl strážníky přistižen
v nákupním středisku při krádeži
krabicového vína. Obě záležitosti
byly předány správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti majetku,“ uvedla Adámková.
(mik)

Neudržela se na nohou...
V letošním roce jde o první ženu, která
skončila na záchytné stanici v Olomouci. Předminulou sobotu 7. února
před devatenáctou hodinou vyjížděla
hlídka do Fanderlíkovy ulice k opilým
bezdomovcům. Muž byl ve stavu, kdy
se o sebe dokázal postarat, ovšem žena
byla natolik pod vlivem alkoholu, že
nebylo možné jiné řešení, než její převoz do zdravotnického zařízení. Dechovou zkouškou bylo u ní naměřeno
1,73 promile alkoholu.

„Neměl nárok uniknout,“ pochvaluje
ochvaluje si Jan Nagy
Večerník tento případ zaujal.
V minulosti bylo totiž zadržení jakéhokoliv sprejera přímo při činu
takřka nemožné, a komu se tento
husarský kousek povedl, zasloužil
si skoro „Nobelovu cenu“. Během
posledních dvou let se však situace
obrátila. Prostějovským strážníkům
se podařilo zachytit hned několik takových výtržníků. „V tomto konkrétním případě bylo zadržení pachtele
dílem okamžiku, mladík se ani moc
nevzpíral. Ostatně neměl ani nárok
uniknout,“ poznamenal s úsměvem
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. „Muž měl u sebe také spoustu
sprejů, které se barvou shodovaly
s předmětnými nápisy na stěnách
i dveřích budovy s garážemi. Strážníky
tak trochu překvapila reakce mladého sprejera, který se naprosto bezelstně hájil tím, že jeho čin by v těchto
místech snad nemusel vadit,“ pokrčil
rameny šéf prostějovských strážníků.
Osobně se také podivil skutečnosti, že
se takový čin stal za bílého dne, sprejeři
jsou přece jen zvyklí podobné výtvory

Cigára a alkohol

Ilustrační foto www.123rf.com

STRÁŽNÍCI LAPILI SPREJERA PŘI ČINU!
PROSTĚJOV Trefa do černého!
Strážníci minulé úterý odpoledne
zadrželi přímo při činu sprejera,
který „okrašloval“ svými výtvory
dveře garáží zadního traktu bývalého fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Drzost těchto grázlů už
je tak velká, že se své činy ani nesnaží skrýt pod roušku tmy... Strážníci městské policie ovšem odvedli
skvělou práci, když mladého muže
lapili a v poutech předali státním
policistům.
„V úterý desátého února během
odpoledních hodin spatřila hlídka
při kontrole bývalého sportovního areálu osobu, jak stříká sprejem
na zeď budovy. Muž byl strážníky
okamžitě zajištěn. U sebe měl tašku
s barvami a malířskými válečky. Pro
podezření z trestného činu poškozování cizí věci byl pětadvacetiletý
pachatel předán do rukou policistů
k dalším úkonům,“ podala zprvu
stručnou zprávu Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.

KRONIKA

V noci ze středy 11. na čtvrtek
12. února došlo ke vloupání do
jednoho z restauračních zařízení
v Plumlovské ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel do objektu
vnikl po poškození dveří a odcizil
z něj několik krabiček cigaret různých značek a několik lahví alkoholu. Předběžně byla škoda vyčíslena
na více než třináct a půl tisíce korun.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže
a poškození cizí věci, za který pachateli hrozí až dva roky vězení.

Zvážila a pak přidala
Na základě telefonické žádosti byla
hlídka ve středu 11. února vyslána do
obchodního domu na ulici Okružní,
kde pracovník ostrahy zadržel ženu
při drobné krádeži. Nakupující si
zvážila ovoce a zeleninu. Po nalepení
lístku však do sáčku přidala další kusy.
Jednalo se o dva pomeranče a dvě
papriky. Nezvážené zboží nezaplatila
a prošla přes pokladní zónu. Svým
jednáním je podezřelá z přestupku
proti majetku a celá věc byla postoupena správnímu orgánu.

Číšník sice vyIlustrační foto
běhl ven, ale www.123rf.com
zloděje už zadržet nedokázal. „Muž vyběhl před
provozovnu a spatřil, jak pánové nasedli
jednotlivě do vozů a vyjeli z centra. Podezřelí zřejmě byli polskými státními
příslušníky. Městským kamerovým
systémem byl zjištěn pohyb jejich vozidel směrem na Kosteleckou ulici. Přes
operační středisko přivolali strážníci na
místo hlídku státních policistů, kteří si
celý případ převzali k dalšímu šetření,“
dodala Adámková.
(mik)

Přišel o doklady
Trestného činu krádeže vloupáním
se dopustil neznámý pachatel, který v noci z pátku 13. na sobotu 14.
února po rozbití skla u pravých zadních dveří vnikl do vozidla Renault
Scenic, které bylo odstavené na parkovišti před domem ulice Lidické
v Prostějově. Z automobilu odcizil
pánskou tašku, ve které měl majitel
osobní doklady a doklady k vozidlu.
Celkově mu způsobil škodu kolem
tří tisíc korun.

Šel po penězích
Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci ze středy 11. na
čtvrtek 12. února vloupal do jedné
z prodejen na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově. Z ní odcizil
bezpečnostní skříňku s penězi. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na pětačtyřicet
tisíc korun.

Straka na Belgické
Sprejera, který má na svědomí toto poškození části bývalého fotbalového
stadionu ve Sportovní ulici, zadrželi na místě strážníci městské policie.
2x foto: Michal Kadlec a www.123rf.com
na majetku druhých vykonávat v noci.
„Tento mladík si byl zřejmě jistý, že
ho při tom nikdo nenachytá. Jedná se
o poměrně odlehlou lokalitu, navíc byl
přesvědčen, že když je stadion zchátralý
anikýmnehlídaný,můžesitamdělat,co
chce. Ale to se spletl, jde o cizí majetek,
v tomto případě soukromý,“ vysvětlil
důrazně Nagy.
Pětadvacetiletého muže teď čekají
pořádné patálie, hrozí mu dokonce
i vězení. „Mohu potvrdit, že strážníci

městské policie předali policistům
osobu, kterou zadrželi při sprejerství
na jednom z objektů na ulici Sportovní v Prostějově. Podezřelým z tohoto
protiprávního jednání je mladý muž
z Prostějovska. Případ prověřujeme
pro podezření ze spáchání přečinu
poškození cizí věci. Šetření ale nebylo
ukončeno, nadále probíhá,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého
kraje.
(mik)

V blíže neurčené době od pátku
6. do pondělí 9. února vnikl zatím neznámý pachatel po poškození dveří do jedné ze sklepních
kójí v domě na ulici Belgické
v Prostějově a odcizil z ní trekové jízdní kolo značky Leader
Fox Away. Majiteli tak způsobil
celkovou škodu odcizením a poškozením za sedm tisíc korun.

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

krimi

Nelly Šilerová svůj boj s pervitinem prohrává...

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Bez kabelky
se žádná žena neobejde.
Jejich obsah by přitom byl
pro řadu mužů velkým překvapením. Kromě peněženky, klíčů a šminek v nich
lze objevit hodně nečekané
věci. Taková Nelly Šilerová
z Prostějova byla v tomto
ohledu naprostý extrém.
V kabelce totiž pravidelně
nosila pákové kleště! Jejich
pomocí totiž kradla jedno
kolo za druhým, za což byla
minulé úterý postavena
před soudní tribunál. A Večerník byl u toho!

Nechtělo se jim do basy
Přes svoje mládí to Nelly Šilerová u prostějovského soudu

u soudu duvelmi dobře zná. Přivedla ji sem zejména záliba v pervitinu
šovala, že už
a krádežích.
Foto: Martin Zaoral
h začít
čít žít
chce
normální život, boj s pervitinem oči- vyšší, prokázat se podařilo „pouze“
vidně stále prohrává.
patnáct bicyklů. To státní zástupce
„Na drogový test se opakovaně ne- ve své závěrečné řeči zohlednil, i tak
dostavila,“ přečetl soudce Petr Vrtěl navrhl nepodmíněný trest ve výši
zprávu probačního úředníka.
čtrnácti až sedmnácti měsíců. „A to
V průběhu dokazování u soudu na- zejména kvůli předchozímu odsoukonec vyšlo najevo, že Nelly Šilerová zení a nedostatečné spolupráci s proneukradla všech dvacet kol, které ji bačním úředníkem,“ uvedl Jaroslav
obžaloba původně kladla za vinu. Miklenda.
Přestože není vůbec vyloučeno, že je- Samotný rozsudek však dosud nepajich skutečný počet mohl být výrazně dl, hlavní líčení bylo odročeno.

Ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání obvinila prostějovská
policie hned dvě osoby. První
z nich si výzvu k nastoupení trestu převzala již začátkem prosince
loňského roku, druhá koncem
ledna roku letošního. Ani jedna
z nich ale výzvy nerespektovala
a do vězení nenastoupila. Obě
osoby byly policisty zadrženy
a dodány do výkonu trestu odnětí svobody. V případě prokázání
viny a odsouzení jim za výše uvedený přečin hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi.

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM
Požárníci se nenudili: řešili saze v komínu i Svatého Valentýna...
PROSTĚJOV Na řadu v novém
seriálu Večerníku, ve kterém
vedoucí či ředitelé jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Prostějova
komentují právě nejen uplynulých sedm dnů ze svého pohledu, přichází ředitel Územního
odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje v Prostějově. Jozef Novák
šéfuje záchranářům, bez kterých si žádný člověk v nouzi
nedovede představit právě
prožívanou kritickou situaci
ohrožující jeho život.
Požár ve Vícemìøicích

Přestože hasiči před topnou sezónou
varovali uživatele topných těles na
tuhá paliva, někteří jedinci se zdají
být naprosto nepoučitelní. Minulé pondělí 9. února došlo ve Víceměřicích k požáru v rodinném domě,

kdy se vznítily saze v komínovém
tělese. „Příčinou bývá nedodržování
předpisů, zejména nečištění a neprovádění kontrol spalinových cest
a dále nedodržování ukládání žhavého popela z kamen,“ uvedl k případu, při kterém hasiči brzy dostali
požár pod kontrolu, Jozef Novák.
Ètyøi zranìní pøi požáru

Ve středu 11. února v odpoledních
hodinách se čtyři jednotky hasičů
podílely na likvidaci požáru v bytě
v Myslbekově ulici v Krasicích.
„V tísňovém hovoru oznamovatel
popsal zahoření v bytě, zřejmě po
výbuchu televizního přijímače. Požár se hasičům po chvíli podařilo
lokalizovat a v následujícím čase jednotky provedly jeho celkovou likvidaci, odvětrání a ochlazení prostor.
Při požáru došlo ke zranění celkem
čtyř osob, z toho dvou dětí, všechny
se nadýchaly nebezpečných zplodin
hoření. Jedna z nich, jednalo se o dospělého muže, byla i částečně popá-

lená,“ popsal Novák s tím, že přesná
příčina vzniku požáru je stále v šetření. Výše škody byla předběžně vyčíslena v částce sto padesát tisíc korun.
Výšovice: bouralo se
i pøed zraky hasièù

Postupnou pomoc několika jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů si v pátek 13. února krátce
po sedmé hodině ranní vyžádaly
dopravní nehody na komunikaci za
obcí Výšovice směrem na Němčice
nad Hanou, o níž podrobně informujeme na jiném místě dnešního

“

Michal
KADLEC

Hasiči ve spolupráci s lékařskou pomocí zdravotnické záchranné služby
prováděli resuscitaci u jedné z osob,
bohužel ta na následky zranění na
místě zemřela. Další osoby byly
ošetřeny a následně transportovány k další nemocniční péči,“ popsal
velmi závažnou situaci Jozef Novák.
„Během této události, doslova před
zraky zasahujících hasičů, došlo
k další havárii dodávkového vozidla,
které rovněž po kolizi narazilo do
stromu. Tato nehoda nebyla však konečná, hasiči tak celkově zasahovali
v úseku zhruba jednoho kilometru

il.
25,9 m
kolik bude stát inovace sídlištì šárka

il.
15,9 m

il.
12,9 m 13,5 mil.
l.
9,5 mi

celkem

Během uplynulého týdne
ovští profesionální
prostějovští
řidiči vyjížděli i k jiným
ním nehodám, zvláště
dopravním
v úvoduu týdne, kdy na Proku napadal sníh a do
stějovsku
kolizí see tak dostalo hned nědičů. Už jako rutinu berou
kolik řidičů.
hranáři technické zásahy. „Ve
tito záchranáři
středu jedenáctého února jsme
si pak připomněli Evropský den
12. Na tuto tísňovou linku
linky 112.

: 94,5 m
il. Kč

il.
16,8 m

Závěr (veřejné osvětlení, komunikace,
cyklostezka, protihluková stěna)

pro Večerník

pro Večerník

V. etapa

původní zpravodajství
z Prostějova

Obžaloba viní mladou narkomanku
z krádeže celkem dvaceti kol. Vycházela přitom hlavně z výpovědi jejího
bývalého přítele Josefa K. z Kostelce
na Hané. Už jen letmý pohled na tohoto roztřeseného a zmateného mladíka
by byl obrovským varováním pro každého, kdo by si někdy chtěl něco začít
s drogami. „Pervitin jsme si kupovali
od Květoslava Bendy z Kostelce na
Hané. S Nellou jsme se pak potulovali různě po Prostějově. Ona v kabelce
nosila pákovky a kradla kola, já jsem
na ni jenom čekal,“ vypověděl u prostějovského soudu Josef K., který byl
nedávno propuštěn z psychiatrické
léčebny v Kroměříži.
Nelly Šilerová se neocitla na hraně zákona poprvé. V minulosti byla odsouzena například za krádež v Nerudově
ulici, které se měla dopustit společně se
známým dealerem Miroslavem Ottou
a Martinem Langerem známým mezi
prostějovskými feťáky pod přezdívkou
„Nugát“. Za tyto skutky dostala trest veřejně prospěšných prací, který si už částečně odpracovala. Přestože se zlodějka

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

IV. etapa

Nepovolené reklamy
Někteří obchodníci nerespektují
zákonnou povinnost. V centru
města bylo během středy 11. února zjištěno v několika prostorech
umístění reklamních panelů na
chodníku bez povolení. Tímto
jsou odpovědné osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu.
Předtím, než někdo postaví stojan
na jízdní kola, tabuli, „áčko“, nebo
jiný reklamní předmět, je zapotřebí se obrátit na odbor dopravy
magistrátu a vyřídit si potřebná
povolení. V opačném případě
hrozí u správního řízení finanční
postih.

V noci z pátku 6. na sobotu 7. února
přišla o své věci na prostějovském
plese mladá dívka. Zatím neznámý
pachatel jí ze šatny odcizil kabelku
s celým obsahem. Byly v ní dva mobilní telefony, klíče, osobní doklady,
platební karta, peníze a také dámské
šaty s kosmetikou. Celková škoda
byla vyčíslena na devět tisíc korun.
V případě zjištění pachatele mu za
přečin krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Zdroj: Magistrát m÷sta Prost÷jova

se narodil 20. září 1984 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 30 do 31 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k jeho osobě
nejsou známy.

MARTIN DEDÍK
se narodil 27. března 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. ledna 2015. Jeho zdánlivé stáří je 15
let a měří mezi 155 až 160 centimetry.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
v databázi uvedeny.

“

nádraží. Pokud někdo uvažuje o tom,
asáren sloužila v
že by stará budova kasáren
m, považuji to za
budoucnu pro muzeum,
odobnýpřípad
naprostou absurditu. Podobný
případ se
ách, kde do shodstal v západních Čechách,
né budovy investovali desítky milionů
vé muzeum a po
korun, zřídili v ní nové
vřeli pro naprostý
čtyřech letech ho uzavřeli
nezájem lidí...“
Takže vy osobně
ně byste zbouasárna naráz?
ral Jezdecká kasárna
molice jako
„Samozřejmě! Demolice
taková je obrovskou zátěží pro
de o nadživotní prostředí. Půjde
m spousta těžměrný hluk, bude tam
ky a samozřejmě
ké techniky, aut, drtičky

Pokud bych byl na straně primátora,
nechal bych ověřit, zda-li se o autora
návrhu zřídit tam muzeum nebo
galerii, nepokouší náhodou demence!

osm až deset milionů a vidíte, nakonec se vysoutěžila částka ve výši čtyř
a půl milionu korun za demolici celých kasáren. To je velmi výhodná
suma, takže za ni by se měla určitě realizovat asanace celého objektu. Opravdu nechápu a nerozumím tomu, proč
hlavní budova má zůstat stát a k čemu
vůbec má v budoucnu sloužit.“
Opozice si vybojovala zachování této budovy údajně kvůli
možnosti, že by se v ní zřídilo muzeum nebo nějaká galerie...
„Pokud bych byl na straně primátora,
nechal bych ověřit, zda se o autora tohoto návrhu nepokouší demence! Za
dobu, co jsem působil v radě města
a v zastupitelstvu, jsem podobných
návrhů slyšel už dost. Někdo říkal, abychom založili v zámku muzeum oděvnictví nebo z parku udělali autobusové

v daný moment i spousta prachu. Jestliže se rozhodne o demolici na dvě
etapy, pak tyto problémy zdvojnásobujeme. Lidé v okolí bývalých kasáren
budou také dvojnásobnou dobu trpět
touto činností.“
Pokud byste byl i v současném zastupitelstvu města,
jaké byste navrhl řešení?

Foto: archiv Veéerníku

„Jednou už bylo rozhodnuto o demolici kompletního areálu, tudíž bych se
tohoto rozhodnutí i nadále držel. Na
co nechávat budovu, jejíž konzervace
a statické zajištění si vyžádá další statisícové náklady?! Podle mě jde o naprosto vyhozené peníze, ten objekt bude
i nadále chátrat a i nadále jej budou
ničit bezdomovci. Na základě nového
občanského zákoníku dnes každý zastupitel zodpovídá za špatné hospodaření s veřejnými penězi trestně-právně,
ale i majetkově! Je tak velmi pravděpodobné, že některý z občanů bude v budoucnu požadovat, aby tyto zbytečně
vynaložené peníze někdo zaplatil! Už
neplatí, že špatná rozhodnutí politiků
jsou beztrestná!“

POSTOJ vedení mìsta
„Já osobně jsem pro úplnou demolici Jezdeckých kasáren, neboť tyto objekty
nejen hyzdí danou lokalitu, ale není pro ně v tuto chvíli žádné využití, s tím,
že rekonstrukce by byla nákladná a samozřejmě i plánované zakonzervování
hlavní budovy je finančně nevýhodné. Jsem pro smysluplné využití prostoru
ve prospěch občanů našeho města, vždyť by bylo určitě lepší, kdyby v této
lokalitě byl park s novým multifunkčním centrem a přilehlými parkovišti. To
všechno by mohli využívat nejen občané okolních domů. V každém případě
je nutné zásadní řešení.“
Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov

náměstkyně Ivana Hemerková

míní šéfka prostějovského hnutí ANO 2011 Hana Naiclerová
volalo v rámci Oloého kraje v loňském
mouckého
95 508 občanů,“ dodal Joroce 195
vák s tím, že v sobotu ješzef Novák
čské jednotky asistovaly
tě hasičské
týnských akcí.
u valentýnských
(mik)

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
HRISTOV KRASIMIR MILKOV

Už čtyři měsíce nejste členem
zastupitelstva. Hodil jste tak
dění ve městě za hlavu, nebo se o něj
stále zajímáte?
„Obecně mě veškeré dění ve městě
samozřejmě zajímá, protože v Prostějově bydlím. Nicméně teď jsem byl
dlouhou dobu v zahraničí, takže momentálně nemám žádné informace
o aktuálním dění.“
Jedna z věcí, která se v současnosti žhavě řeší a jíž se bude
dnes, tj. v pondělí 16. února, zabývat zastupitelstvo, je bourání

Jezdeckých kasáren. Co říkáte na
dohodu koalice s opozicí, že nakonec se nebude bourat celý objekt,
ale že hlavní polorozpadlá budova
se zachová?
„Něco takového jsem už slyšel, ale
měl jsem za to, že jde spíše o nějakou nereálnou představu... (pousměje
se) Naprosto nechápu, proč by se již
vysoutěžená demolice kasáren měla
nyní takto dělit a bourat pouze dvě
křídla objektu. Původní odhad nákladů od odboru rozvoje a investic
magistrátu byl v rozmezí od dvaceti do třiceti milionů korun. Já jsem
před lety tuto částku odhadoval na

ně ZELENÝ? „Náměstkyně Hemerková neřešila problém transparentně,“
Michal
KADLEC
Jozef Novák, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Prostějově.
Foto: HZS Olomouckého kraje

aneb ptali jsme se v ulicích

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.

PROSTĚJOV Na pondělním
jednání zastupitelstva města se
bude projednávat další postup
v případě demolice Jezdeckých
kasáren. Jak Večerník už v prosinci loňského roku informoval,
radniční koalice se nakonec překvapivě dohodla s opozicí, že
ustoupí od již schválené a vysoutěžené zakázky na zbourání celých kasáren za čtyři a půl milionu korun. Nově mají být za tři miliony korun zbourána pouze dvě
křídla starých budov, přičemž ta
hlavní má zůstat zachována pro
potřeby například muzea. S tím
ale nesouhlasí někdejší dlouholetý radní Zdeněk Peichl (ODS,
na snímku). A není sám. Stejný
názor má například současný
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

na čtyřech místech, celkově pomohli u ošetření šesti zraněných osob.
Vozovka v tomto úseku byla doslova
jeden led a byla nebezpečná i pro
všechny zasahující složky,“ pokrčil
rameny šéf prostějovských hasičů.
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››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

K haváriím u Výšovic docházelo doslova před
zraky zasahujících hasičů.

vydání. „Naše operační středisko přijalo během jedné hodiny hned několik žádostí z místa o pomoc hasičů po
dopravních nehodách. Tou nejvážnější byla ta, kdy po kolizi došlo ke
střetu osobního vozidla se stromem.

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

Z.
Peichl:
„Jezdecká
kasárna
÷ŠTE SE!
je tŐeba ZBOURAT CELÁ!“

III. etapa

Prodejci radši utekli
Minulou středu 11. února v podvečerních hodinách nahlásil bydlící na linku 156 skupinu osob,
která zvoní na byty a nabízí změnu dodavatelů energií. Strážníky
při příjezdu zkontaktoval oznamovatel s tím, že mladíci po jeho
telefonátu okamžitě dům opustili.
Hlídka prověřila i blízké okolí, ale
prodejce už nenalezla. Tržní řád
v Prostějově zakazuje podomní
prodej, a to pod pokutou až třicet
tisíc korun ve správním řízení.
Pokud se jedná o fyzickou osobu
podnikající, je možné uložit pokutu až do výše 200 000 korun.

ČERNÁ
Mladá NARKOMANKA UKRADLA KRONIKA
Okradena na plese
minimálně patnáct kol

II. etapa

hodin

168

s městskou policií

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

netové stránky www.vecernikpv.cz

I. etapa

6

LENKAANO
KONEČNÁ

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 3. září
2014. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 19 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu, modré
oči a hnědé vlasy.
SOæA RAJTROVÁ
PROSTħJOV se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 36 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, šedé oči a hnědé
až ryšavé vlasy.

LUDĚK KŘUPKA

Každá ztráta bolí, zvláště ta
finanční. Tentokrát oči pro
pláč zbyly obchodníkovi
z náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově, kterému se
v noci ze středy na čtvrtek
vloupal dosud nezjištěný
zloděj do prodejny a čmajznul mu trezorek se značnou
sumou peněz.

NE

45 000

Lapka si nakonec odnesl
pětačtyřicet tisíc korun a je
teď na MIROSLAV
policii, aby hoKALOUSEK
vypátPROSTħJOV
rala. Případ má samozřejmě
i odvrácenou tvář. Je skutečně normální, aby si někdo
přes noc nechával v obchodě takový balík peněz? Pak
se zloději nemají chápat příležitostí...

Zatím k poslednímu masívnímu kácení stromč došlo ve Spitznerových sadech.
Foto: archiv Veéerníku
zareagovala náměstkyně primátora.
Hodně se v posledních letech mluví také o takzvané blokádě Prostějova zelení, tedy o výsadbě hráze
z vysokých stromů okolo města.
Ta by měla omezit riziko smogu.
„Stromy obecně zachycují veškeré nečistoty v ovzduší. Vzhledem
k tomu, že Prostějov trápí především polétavý prach, tak jsou kromě
jiných technických opatření všechny
dřeviny podstatnými lapači prachových částic. Je záměrem magistrátu,
aby byl Prostějov obklopen nikoliv
hrází, ale prstencem zeleně. Částeč-

ný prstenec nám již vytváří dřeviny
okolo říčky Hloučely. V platném
územním plánu města je navržen
jižní obchvat, jehož součástí bude
pás zeleně, který z jihu dokončí prstenec a napojí se na plochy zeleně na
Záhoří,“ sdělila Ivana Hemerková,
která mimo jiného zároveň plánuje
další výsadbu květin podlé silnic ve
městě. „Ve výsadbě hodláme i nadále pokračovat. Například nyní budeme upravovat jednu z důležitých
komunikací, a to Kosteleckou ulici.
Velkou pozornost věnujeme také
středu města,“ potvrdila.
(mik)

PROSTĚJOV Jak Večerník v minulém čísle informoval, prostějovský magistrát vyčerpal
dotaci ve výši zhruba patnácti
milionů korun na rekonstrukci
budovy bývalé Základní školy
Prostějov z Husova náměstí.
Podmínkou poskytnutí dotace
ale bylo, aby zde i nadále probíhalo vzdělávání, a to minimálně
až do roku 2021. Již v roce 2012
se ovšem v polovině objektu
fakticky přestalo učit, protože
Univerzita Tomáše Bati ze Zlína
přišla o akreditaci k potřebné
výuce. Opoziční zastupitelé teď
požadují rezignaci náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov pro školství Ivany
Hemerkové. Proč? Na to se
Večerník zeptal Hany Naiclerové
(na snímku), lídryně opozičního
hnutí ANO 2011.
ƔƔ Co vlastně přesně náměstkyni
primátora Ivaně Hemerkové vyčítáte?
„Že ztrátu akreditace univerzity před
ministerstvem financí zatajila a požádala
ho o možnost rozšíření užívání objektu pro Reálné gymnázium Prostějov.

O svém úmyslu však neinformovala ředitele gymnázia, které má právní subjektivitu! Koncem roku 2014 již problém
s nevyužívanou budovou nešlo dál tajit.
Univerzita Tomáše Bati totiž vypověděla příslušnou smlouvu. Městu by sice zůstala opravená škola, ale ta nebyla využívaná podle dotačních podmínek. Hrozil
tedy mnohamilionový daňový postih a
vrácení dotace. Paní náměstkyně se rozhodla vyřešit svůj problém na cizí účet...“
ƔƔ A to je podle vás jak?
„Předvolala si ředitele reálného gymnázia a teprve teď ho o problému informovala. Požadovala, aby budovu
převzal s tím, že se to nesmí nikdo dozvědět - novináři, učitelé, ani zaměstnanci. Ředitel gymnázia však budovu
převzít odmítl, protože ke své činnosti ji
prostě nepotřebuje. Pokud by ji převzal,
musel by objekt obratem vrátit městu. Jinak by se nechoval s péčí řádného
hospodáře a porušil by zřizovací listinu
školy, čímž by došlo k porušení zákona
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. O těchto zákulisních tlacích na
svou osobu pan ředitel informoval zastupitele na zasedání zastupitelstva dne patnáctého prosince loňského roku.“
ƔƔ Budete tedy dnes na jednání
zastupitelstva skutečně požadovat
rezignaci náměstkyně primátora Hemerkové?
„Ano! Podle našeho názoru bylo povinností paní náměstkyně Hemerkové
celou záležitost řešit transparentně, a
to již v roce 2012. Do poslední chvíle
se však snažila problém utajit. Důkazem toho je, že převod budovy školy

na Husově náměstí na reálné gymnázium byl zastupitelům v prosinci 2014
podstrčen mezi zřizovacími listinami
školy, a to bez jakýchkoliv souvisejících
informací nebo důvodové zprávy. Tím
byl porušen jednací řád zastupitelstva.
Odsouhlasením tohoto postupu by zastupitelé zodpovídali za vzniklou škodu a stali by se tak spoluviníky selhání
paní náměstkyně. Je evidentní, že v
dané věci nejde jen o selhání jednotlivce, ale o systémové selhání vnitřní kontroly. Občané města musí mít jistotu,
že se obdobná věc nebude opakovat.
Takovou záruku však v osobě náměstkyně Hemerkové podle našeho názoru
nemají...“
ƔƔBudeserovněždiskutovatioveřejných finančních podporách, zejména
do oblasti takzvaných prioritních
sportů. Jak se díváte na tyto návrhy,
a bude hnutí ANO nakloněno udělení těchto finančních podpor?
„Veřejná finanční podpora má své nezastupitelné místo. Ale je třeba vnímat, že
i v této oblasti mohou být z minulosti
nedořešené problémy. Mám tím na
mysli problém Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov. Ta obdržela z veřejné
finanční podpory značnou dotaci. Její
bývalý trenér tvrdí, že oddíl mužského
boxu v Prostějově fyzicky v podstatě
neexistoval a jde jen o nakoupené hráče, kteří se scházejí pouze párkrát ročně. A přesto podle něj byly vypláceny
peníze na sparing, trenéry, cestovné,
stravné nebo kalorné. Ve věci DTJ je
veden soudní spor na neplatnost valné
hromady, která odvolala starostu DTJ.

Foto: archiv Veéerníku

Právě starosta na problém hospodaření
v DTJ upozorňoval. Víme, že se touto
věcí zabývá finanční odbor magistrátu.
Budeme požadovat předložení detailní
zprávy.“
ƔƔ A dojde také s největší pravděpodobností k historickému okamžiku,
kdy jednání zastupitelstva bude legálně vysíláno v přímém přenosu.
Jak vy osobně se díváte na tuto novinku?
„Tuto věc jsme jednoznačně podpořili. Je
škoda, že přenosy neprobíhaly již dávno,
v podstatě tomu nic nebránilo.“
ƔƔ Podpoříte návrh ODS na doplnění finančního a také kontrolního výboru zastupitelstva jejich
kandidáty?
„Jestli dovolíte, odpověď na tuto otázku
si ponechám pro sebe. Je to dohoda s
našimi partnery.“

navštivte stále více oblíbenější inter

Prostějov (mik) - Prostějovští
radní schválili výkup pozemku
v Brněnské ulici o výměře 3 401 metrů
čtverečních od soukromého vlastníka
za kupní cenu ve výši 370 korun za
metr, což je celkem 1 258 370 korun.
„Město v této lokalitě je už vlastníkem
tří pozemků. Tento výkup je dalším
krokem k vytvoření další průmyslové
zóny v katastru města Prostějova,“
poznamenal Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.
Cyklostezka se prodlouží
Prostějov (mik) - Radní doporučili
zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření ve výši sedmi set tisíc korun
na výstavbu cyklostezky a rekonstrukci chodníku v Martinákově ulici. Délka cyklostezky až po vyústění v ulici
Pod Kosířem je dvě stě padesát metrů.
„Stavba byla zahájena v minulém
roce a s jejím dokončením se počítá
v průběhu jarních měsíců tohoto
roku. Ve výběrovém řízení na zhotovitele předložila nejvýhodnější nabídku společnost .A.S.A. Technické
služby Prostějov ve výši 1 449 000
korun,“ prozradila první náměstkyně
primátora Alena Rašková.

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Je to nejstarší panelové sídliště v Prostějově. Jeho
výstavba započala v roce 1956,
a jak Večerníku vloni během exkluzivního rozhovoru potvrdil
tehdejší předseda Městského
národního výboru Prostějov
Josef Šišma, jednalo se po Praze
a Ostravě teprve o třetí sídliště
podobného druhu v rámci celé
tehdejší Československé republiky. Jenomže šedesát let se na
Šárce podepsalo hodně, zub
času je nyní potřeba pořádně
vyvrtat a zaplombovat. A dlouhá léta slibovaná rekonstrukce
začne už letos! Je rozdělena na
pět etap, takže pokud magistrát
dokáže každým rokem sehnat
potřebné dotace, měla by skončit v roce 2019...
„Tento problém se řeší už deset let, jde
o nejzanedbanější část města.
A jsem rád, že se věci konečně pohnuly dopředu. V lednu tohoto roku
proběhl poslední výrobní výbor nad
celkovým projektem rekonstrukce sídliště Šárka v Prostějově. Půjde
o největší investici města za posledních několik let, srovnatelná je pouze
s náklady na celkovou revitalizaci sídliště E. Beneše,“ potvrdil plány magistrátu
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
O potřebě totálně a od podlahy opravit stařičké sídliště se diskutovalo už
před deseti lety. V té době se do nákladných rekonstrukcí domů pustila
bytová družstva, většina paneláků tak

zatím dostala alespoň nové „ošacení“.
To ostatní zůstává na bedrech magistrátu. „A je toho dost! Ve špatném stavu jsou chodníky i silnice, evidujeme
nevyhovující počet parkovacích ploch,
mezi panelovými domy je místo stezek
bahno a takto bych mohl postupně
jmenovat i další záležitosti včetně zastaralého veřejného osvětlení či stoleté
a dosud neopravované kanalizace,“
vypočítával Pišťák bohaté neduhy, které momentálně trápí prostějovské občany v této části města.
Magistrát se po schválení projektu pořádně plácne přes kapsu. „Kompletní
rekonstrukci sídliště Šárka jsme rozplánovali na pět etap a celkové náklady jsou

„REZIGNACE? ANI NÁHODOU!“

se rozhodně nepřidám. Nepokládám ji za příliš dobrou,
a to se držím ve výslovnosti ještě hodně zpátky! Nečiním tak
ze sympatií k Ivaně Hemerkové, ale protože důvody pro její
rezignaci používané opozicí jsou velice vágní. Všem bych důrazně doporučoval, aby vyčkali výsledků jednání s ministerstvem financí,“ uvedl první muž magistrátu Miroslav Pišťák.
Jak se Večerník dozvěděl, právě náměstkyně primátora Ivana
Hemerková absolvovala ve čtvrtek 12. února nové jednání
na zmíněném ministerstvu.„Jednalo se prozatím pouze
o informativní schůzku nad otázkami, jakým směrem se
bude řešení vzniklé situace ubírat,“ prozradilaVečerníku
Hemerková.
(mik)

NIČIVÝ POŽÁR v Krasicích

>>> Pokračování ze strany 3
Na místo neštČstí okamžitČ vyjely nejenom þtyĜi jednotky hasiþĤ, ale také
„záchranka“ a policie. Od zaþátku
totiž bylo hlášeno, že v domČ došlo
ke zranČní všech bydlících, zejména
dvou malých dČtí. „Požár nevelkého
rozsahu v prostorách bytu se hasiþĤm po chvíli podaĜilo lokalizovat
a v následujícím þase jednotky provedly jeho celkovou likvidaci, odvČtrání a ochlazení prostor. PĜi požáru
došlo ke zranČní celkem þtyĜ osob, z
toho dvou dČtí. Všichni se nadýchali
nebezpeþných zplodin hoĜení, jedna
z dospČlých osob byla i þásteþnČ popálená,“ prozradil ZdenČk Hošák.
Všechny zranČné osoby byly na
místČ ošetĜeny zdravotnickou záchrannou službou. „Co stojí za pĜíþinou vzniku požáru, není v tuto
chvíli ještČ jasné. Pracujeme spoleþnČ s policisty s více variantami
možného vzniku, zatím ani jedna z

nich nebyla potvrzena ani vyvrácena,“ uvedl mluvþí krajských hasiþĤ.
„Podle prvotních informací byla
pravdČpodobnou pĜíþinou požáru
závada na televizi. Ta byla zajištČna k dalšímu zkoumání,“ podotkla
Irena Urbánková, mluvþí Krajského
Ĝeditelství Policie ýR Olomouc.
Večerníku se podařilo získat exkluzivní zpověď majitele domu, u něhož
matka se dvěma malými dětmi bydlela v pronájmu. „Ve chvíli vzniku požáru jsem byl mimo Prostějov. Vylekaná
nájemnice mi volala, že jim v obýváku
vybuchla televize a hustý štiplavý dým
se šíří po celém bytě. Naštěstí v té chvíli
za ní přišel její přítel, který matku s oběma dětmi rychle vyvedl ven a sám se pak
snažil požár hasit. Chtěl vyhodit televizi
z okna, to se mu ale nepovedlo a popálil
se u toho,“ prozradil Večerníku J. Š., majitel domu v Myslbekově ulici v Krasicích.
Když přijel ke svému domu, hasiči už
měli požár definitivně pod kontrolou.

RADŠI

MLČTE!

Znáte to staré české přísloví, káže vodu, pije víno? Přesně takhle se chovají současní
opozičníci v prostějovském zastupitelstvu. Což o to, člověk by jim snad i fandil při
jejich rozhořčení na uvolněného radního Jaroslava Šlambora. Vždyť pokud někdo
chce hájit zájmy našince, měl by bydlet i tam, kde bydlí našinec. Kdepak si lebedit
s manželkou ve Skalce a kandidovat ve volbách v Prostějově. Jenomže kritizovat
tuto skutečnost můžou logicky jedině ti, kteří by mohli jít vzorem.
Bohužel, pod požadavek na rezignaci komunistického radního Šlambora se
podepsali i ti, kteří by měli raději mlčet a šoupat nohama.
Kdo? Marcela Župková z hnutí ANO 2011 a Petr Kapounek ze Změny pro
Prostějov.
Proč? Prvně jmenovaná žije už třetím rokem ve Výšovicích, zastupitel Kapounek
zase v Olomouci. Je až neuvěřitelné, kde berou tu drzost peskovat jiné za úplně
stejnou věc, kterou páchají sami! Anebo víte co, paní Župková a pane Kapounku?
Rezignujte také!

„Problém snad ani nebyl v tom, že by ten
požár byl obzvláště velký, ale zplodiny
byly hodně toxické. Kromě televizoru
totiž hořely různé další věci, mezi nimi i
molitanová matrace. Kouř pak zanechal
stopy na sádrokartonových stěnách celého bytu. Není divu, že se všichni, včetně malých dětí, z toho kouře přiotrávili,“
posteskl si J. Š. a Večerníku ukázal černě
očouzené zdi bytu v přízemí.
Podle hasičů byla předběžně spočítána
škoda ve výši sto padesáti tisíc korun.
„Ano, tak nějak to bude. Už se mi přihlásilo několik specializovaných firem,
které podobné škody odstraňují a dávají vše do původního stavu. Budou muset při čištění používat speciální chemické přípravky,“ dodal na závěr majitel
domu s tím, že naštěstí je pojištěný.
Podle informací Večerníku byla
žena s jejím přítelem a dvěma malými dětmi již druhý den po požáru
propuštěna z nemocnice do domácí(mik)
ho léčení.

spočítány na čtyřiadevadesát a půl milionu korun. Když říkám pět etap, nemusí
to logicky znamenat pět let, ale budeme
se o to maximálně snažit, aby se vše událo co nejdřív. Už asi sedm roků zdejším
občanům slibujeme razantní opravy
a změny, nyní jsme k těmto plánům konečně přistoupili. A začneme už letos,“
podotkl Miroslav Pišťák.
„Předmětem první etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní
části přiléhající k Jezdecké ulici. Projekt řeší
komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné i
mlatové chodníky včetně zálivů pro lavičky a přeložky elektrického vedení. V rámci
projektu dojde k obnově veřejné zeleně,

instalaci zástěn pro kontejnery a nových
prvků mobiliáře,“ přidala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Večerník pochopitelně zajímalo,
zda se kvůli první etapě rekonstrukce, která bude stát necelých šestnáct milionů korun a má
začít už na jaře, bude nějakým
způsobem omezovat doprava
v lokalitě okolo Jezdecké ulice a
Šárky. „Řidiči, kteří směřují z jižního
kvadrantu směrem do průmyslové
zóny, nijak zvlášť omezeni nebudou.
Ulice Šárka bude pro automobilovou
dopravu průjezdná. Uzavřeny budou pouze prostory mezi panelovými domy, kde se bude rekonstruovat

cestní síť, budou budovat dětská hřiště
a podobně,“ odpověděla Alena Rašková, první náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Jak ještě vyplynulo z prohlášení
prostějovských radních, město se
pochopitelně bude snažit získat na
každou jednotlivou etapu rekonstrukce sídliště Šárka státní dotaci. „Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo výzvu k podávání žádostí
o dotaci z programu podpory regenerace panelových sídlišť. Dotace je poskytována do sedmdesáti procent rozpočtových nákladů, maximálně však čtyři
miliony korun ročně,“ doplnil uvolněný radní Jaroslav Šlambor.

Je Prostějov dostateč

„Za každý pokácený strom tři nové,“ dokládá

PROSTĚJOV Věc, která je předmětem diskuzí snad u všech Prostějovanů. Mnozí z nich tvrdí, že ve městě není dostatek zeleně, špatně se tu
dýchá a navíc se všude jen a jen kácí
letité stromy. Jaká je ale situace s veřejnou zelení ve skutečnosti? Oproti některým kritikům radní tvrdí, že
za každý vykácený strom se v Prostějově vysadí rovnou tři nové!
„Otázka dostatku nebo absence

zeleně ve městě je velmi subjektivní pojem. Neexistují na to žádné
normy, podle kterých by se něco
podobného dalo změřit. V každém
případě se v Prostějově snažíme plochy zeleně nesnižovat. Osobně se
však domnívám, že jich není nikdy
a nebude dost,“ poznamenala Ivana
Hemerková, která je na radnici zodpovědná právě za životní prostředí
v Prostějově.

Anketa

Běžně se v České republice dodržuje
jakési nepsané pravidlo, že za jeden
pokácený strom se ihned vysadí nový.
„Tak toto pravidlo v Prostějově rozhodně neplatí! U nás se totiž za jeden
vykácený strom vysazují hned tři nové.
Pouze v některých případech, kde výsadba stromů není možná kvůli mělce
položeným inženýrským sítím či nedostatku prostoru pro dřeviny, se vysazuje alespoň adekvátní počet keřů,“

aneb ptali jsme se v ulicích

Krásné trvalky, keře, stromy. Tato zeleň potěší nejen naše oko a duši, ale i plíce, které by byly při ještě větším
produktu alespoň trochu více chráněny od přílišného smogu, jenž naše město značně zatěžuje. Myslíte si, že je
v Prostějově dostatek zeleně? To Večerník zjišťoval v uplynulém týdnu...

JE V PROSTĚJOVĚ DOSTATEK ZELENĚ?
ANO

SOæA RAJTROVÁ
PROSTħJOV
„Na některých místech v Prostějově je zeleně
dostatek a na některých zase ne. Zkrátka, jak kde.
(úsměv) Revitalizace Smetanových sadů se myslím povedla a park v Kolářových sadech se mi také
líbí. Není špatný i lesopark Hloučela, tedy až na
ty odpadky a nepořádek. Tam by to chtělo trochu
zútulnit.“

NE

MIROSLAV KALOUSEK
PROSTħJOV
„Celkově bych to zhodnotil tak, že v Prostějově není
příliš moc zeleně. Ale vím, že se o ni město stará a to je
pro mě zásadní. V Kolářových sadech je zeleně poněkud
málo. Park ve Smetanových sadech vypadá sice hezky, ale
taktéž je tam málo zeleně. Na náměstí je jí naopak asi celkem dost. Jinak líbí se mi i lesopark Hloučela, jen by tam
mohlo být trochu více uklizeno.“ (úsměv)

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Tepláky tě nikdy nezklamou
Nevím jak vy, ale já se doma nejčastěji promenáduju v o několik
čísel větším flanelovém pyžamu
nebo, kdy už se tedy rozhodnu
ukončit povalování se v posteli,
tak dám na sebe tepláky. Jsou totiž bezvadná věc, můžete v nich
cvičit (to u mě nehrozí ani omylem), uklízet (přenechávám jiným) nebo se jen tak povalovat
(to je to pravé pro mě).
U tepláků nevadí, když na ně
ukápne lepidlo při lepení puzzle,
ani rajčatová omáčka při obědě, ba
co už když je zapatlám libovolnou
směsí od hlíny po motorový olej.
Prostě je to oblečení do nepohody.

Už jste se ale někdy ocitli v situaci,
kdy jste neměli vůbec nic na sebe
a zbyly vám právě jen ty tepláky?
Stačí jediná procházka městem,
abyste nabyli dojmu, že zřejmě
právě tohle se přihodilo podstatné
části našich spoluobčanů.
Teplákovka se evidentně hodí jak
k obstarání každodenních nákupů, tak k návštěvě úřadů, a pokud
v teplácích vyrazíte i do školy, budete maximálně „IN“. Jako při mé
poslední návštěvě pošty, nebyla
jsem si úplně jistá, jestli stojím ve
frontě na odeslání zásilky nebo se
omylem účastním výběrového řízení na tělocvikáře. Jinak si totiž

nedovedu vysvětlit, proč každý
druhý ve frontě měl na sobě tepláky, přitom minimálně o jedné
frontové účastnici vím, že si na
poštu neodběhla jen tak narychlo
z vedlejšího vchodu, ale musela
v tomto, její postavě ne úplně lichotivém úboru, cestovat přes celé
město.
Tak hlavně, že je to pohodlné, navíc když vypadáte jako byste právě slezli z rotopedu nebo si jen tak
odběhli z atletického stadionu,
působíte sportovně, i když právě
v ruce držíte pytlík s brambůrky.
A jak praví známé heslo „Tvé tepláky tě nikdy nezklamou!“...

il.
25,9 m

Lidé z nejstaršího prost÷jovského sídlišt÷ Šárka se mohou t÷šit na
blížící se rekonstrukci celé lokality. Ta bude rozd÷lena celkem na
p÷t etap.
2x foto: Michal Kadlec a Magistrát m÷sta Prost÷jov

PRIMÁTOR SE ZASTAL NÁMħSTKYNħ
PROSTĚJOV Své náměstkyně Ivany Hemerkové z hnutí PéVéčko se důrazně zastal sám primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák (ČSSD). V celé kauze jde
o iniciativu části opozičních zastupitelů, kteří jednou ze
dvou dam ve vedení magistrátu vyzývají k rezignaci. Důvodem má být údajný podvod při maskování problémů
s dotacemi na opravu školní budovy na Husově náměstí. O problému Večerník informoval v minulém čísle.
„Jestliže mě někdo vyzývá, abych se připojil k aktivitám
směřujícím k odvolání paní náměstkyně Hemerkové
z funkce, tak já kategoricky říkám, že k takové iniciativě

Michal
KADLEC

publicistika
ika
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V. etapa

Mìsto zase pøikoupilo...

pro Večerník

„Už sedm let jim slibujeme rekonstrukci,
konečně nadešel čas,“
míní primátor Pišťák

I
C
VĚ

IV. etapa

Prostějov (mik) - Vrahovičtí se
konečně dočkají nových autobusových zastávek MHD, respektive
čekáren. Ty současné totiž pamatují
málem ještě Klementa Gottwalda.
„Nové dvě autobusové zastávky
s přístřeškem pro cestující vzniknou
ve Vrahovicích-Trpínkách. Mezi zastávkami je také řešen přechod pro
chodce, který však je jako samostatný
stavební objekt zahrnut v projektech
na zvyšování bezpečností přechodů
pro chodce,“ uvedla Alena Rašková,
první náměstkyně prostějovského
primátora s tím, že dvě nové zastávky
budou stát 434 000 korun.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

K

III. etapa

Vrahoviètí se doèkají

OBYVATELÉ ŠÁRKY, T

II. etapa

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

Závěr (veřejné osvětlení, komunikace,
cyklostezka, protihluková stěna)

zpravodajství

I. etapa
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HLAS LIDU CHCETE večerník NADÁLE
nalistujte
ZA PATNÁCT
HLAS BOŽÍ
stranu 26
KORUN?
Málo, ale pøece!
Boží mlýny melou hodně pomalu, ale přece. Pan Tuhý do kriminálu patří, to mi nikdo nevymluví.
V oděvním podniku pracovala
moje sestra a po šestnácti letech
v roce 2009 byla propuštěna. Prý
se musí šetřit mzdovými prostředky, a to brala osm tisíc korun
hrubého! Ale na těch šestadvacet
milionů, co si sám nechal pan
Tuhý vyplatit, na to bylo, že? Pět
let kriminálu je podle mého názoru pro něho málo, ale aspoň něco.
Jana Ohnoutková, Prostějov
Vyperu je
od dveøí!
Konečně někdo řekl nahlas, že
chození dealerů s energiemi po
domácnostech je trestné! Tuto
informaci uveřejněnou ve Večerníku od velitele městské policie
jsem přivítala, neboť s pány v oblecích nutících přejít k jinému dodavateli elektřiny či plynu se v poslední době roztrhl pytel. Přiznám
se, že jsem neměla nejmenší tušení, že se jedná o podomní prodej a tím pádem se to neslučuje
s vyhláškou města. Teď aspoň
vím, že ty otravné lidi můžu skutečně vyprat od dveří.
Božena Nováková, Prostějov

To nešlo najednou?
Patřím k těm, kteří v loňském roce
kritizovali neuvěřitelný nepořádek
na silnici ve Šmeralově ulici v době,
kdy tady probíhala revitalizace
mlýnského náhonu. Tolik bláta od
strojů jsem na silnici ještě neviděl,
v suchém období se zase tady velmi
prášilo. A teď je to tady znovu, při
výkopových pracích na nové cyklostezce jsme se zase dočkali zabláceného asfaltu v ulici. A tak se ptám, když
už město přikročilo k tak zásadním
investicím, nešlo je vloni spojit dohromady? Proč se jeden rok tady
kope kvůli náhonu, pak se vše dá do
původního stavu, aby se to zase po
pár měsících znovu rozkopalo?
Petr Lakomý, Prostějov
To bude komedie...
Nemám nic proti tomu, aby jednání
prostějovských zastupitelů bylo vysíláno živě do éteru. Ale jestli je pravda,
že toto jednání bude zase trvat jedenáct hodin nebo dokonce i víc, může
mi někdo říct, kdo to bude sledovat?
Občas se v noci dívám v televizi na
záznam jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vydržím u toho tak s bídou půl hodiny.
To bývá často hodně hořká komedie!
A nevěřím, že přenos ze zastupitelstva
v Prostějově se bude něčím lišit...
Otakar Dvořák, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky by
brzy mohly být zablokované hned
dva výtahy. V jednom se bude konat
celostátní sjezd hnutí Úsvit a v tom
druhém proběhne ustavující sjezd
nové politické strany. Její jádro vytvoří „přeběhlíci“, s nimiž se Tomio

MARTYHO
O
SLOUPEK
K

Ahoj všichni. Vítám vás v nové
rubrice nového Večerníku,
která se bude objevovat
nepravidelně pravidelně.
Občas si v ní rýpneme, občas
pochválíme, občas zkritizujeme, občas pohladíme a ono
se, věřte tomu, vždy něco najde.
Dnes si vyjasníme pojmy, které
teď tak nějak hýbou městem.
Jsou to pojmy patriotismus, hrdinství a podvod. Pojem patriot
je definován v chytrých knihách
jako společensko-politický postoj
vycházející z emotivního kladného
a podpůrného postoje jednotlivců
či skupin k 'otčině' (latinsky patria ←
řecky patrida, πατρίδα). 'Otčinou' (či
'domovinou') může být oblast nebo
město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast, patriotismus pak
lze ztotožňovat s českým výrazem
vlastenectví. Pojmy hrdina a podvod
jsou daleko známější, u všech třech
je ovšem důležité, jak se používají
a kdo je používá.
Já osobně za patriota považuji třeba
Tomáše Láznu, který v Prostějově
pořádá dobročinné plesy, jeho snaha
je bohužel trestána jistou obskurní
organizací, ale k tomuto tématu si
přečtete analýzu v příštím čísle. Patriotem je třeba Lucie Šafářová, která
vyhraje „debla“ v Austrálii a přijede
se s vítězným pohárem pochlubit
do našeho města. Patriotem je pak
každý, kdo město pozitivně propaguje na různých akcích sportovněkulturně-společenského
charakteru, studuje a rozkrývá jeho historii
a zveřejňuje ji anebo třeba bojuje za
město na nejrůznějších úrovních
politiky.
Za patriota nepovažuji toho, kdo
se snaží jen špinit, podrývat, ničit
a městu prakticky neprospívá vůbec
ničím a hájí jakési podivné zájmy,
ví Bůh koho. Existuje na to jedno
klasické latinské úsloví „Cui bono?“
tedy „V čí prospěch?“ Tato otázka je
bohužel stále nezodpovězena. Když
dnes slyším, kdo se také za patriota
považuje, koho nazývá hrdinou anebo naopak podvodníkem, chce se
mi.... No, odejít do nejbližší hospody
a tam si „zdefragmentovat harddisk“,
tedy lidově opít se do němoty.
Takže vážení, až zase budete číst
v brzké době nějaká velkohubá
prohlášení s výše zmíněnými pojmy, tak si dejte pozor, kdo za nimi je
a nevěřte všemu, spíš věřte tomu, že
pravda je někde mimo, jak říkával už
Fox Mulder v seriálu Akta X.
Hezkých sedm dnů. Váš Marty.

KAM SE VYDÁ VÝTAH S POSLANCEM FIALOU?
Okamura ve svém velmi výdělečném projektu očividně špatně podělil o státní příspěvky za voličské
hlasy. Prostějovský poslanec za Úsvit
Pro přímou demokracii Radim Fiala
má s přebíháním z potápějící se lodi
bohaté zkušenosti. Přesto tentokrát
naopak zůstal hnutí Úsvit věrný
a v pomyslném výtahu se sveze s jeho
česko-japonským lídrem.
tázkou zůstává, kam oba výtahy zamíří. Nahoru, nebo dolů?
V případě přeběhlíků, kteří Tomia
Okamaru kopli do pozadí, je to zcela
jasné. Chlapci, jež se po zádech výřečného investora z televizní hodiny
H vyšplhali až ke korýtkům v poslanecké sněmovně, skončí nepochybně v místech, kde slunce nesvítí. Zda
to bude v politickém sklepení nebo
někde jinde, to už bude veřejnosti srdečně jedno. Faktem zůstává, že by se
ještě předtím měli okamžitě vzdát poslaneckého mandátu i platu a počkat
si na další celostátní volby. Teprve
pokud v nich uspějí, pak budou moci
pořádat nějaké tiskové konference.

O

V
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Do té doby by měli coby chodníků
využívat městské kanalizace. A odhad
jejich volebního výsledku? Někde
mezi sedmi a desíti hlasy. Celkově...
ť už si totiž o Tomio Okamurovi
myslíme své, je nepochybné, že za
úspěchem Úsvitu stál právě on. Bývalý
mluvčí českých cestovek je inteligentní, má určité charisma, nepodceňuje
to, co si myslí normální lidé a své názory dokáže velmi obratně a přesvědčivě
formulovat. Na druhou stranu působí
hodně zvláštně, pokud devítičlenné
hnutí, které hlásá přímou demokracii,
řídí jediný muž a to prakticky totalitním způsobem... Každopádně je pro
Tomia Okamuru celá záležitost poučná. Základem jeho volebního programu byla přímá demokracie a odvolatelnost politiků. Pokud to s těmito
věcmi myslel vážně, pak by rozhodnutí
svých spolustraníků měl nejen respektovat, ale ještě je za ně pochválit. Prostě
se zcela demokraticky rozhodli, že dál
budou pokračovat bez něj.
éměř jediný, kdo Okamurovi
zůstal věrný, je Radim Fiala.

A

T

Dlouholetý prostějovský poslanec
za ODS se u něj „upíchl“ nedlouho před parlamentními volbami.
V dresu Úsvitu se mu podařilo překvapivě proniknout do sněmovny
a dodnes za to zůstal svému zachránci vděčný. Jenže zatímco po
necelých dvou letech existence
by všichni členové Úsvitu nebyli
schopni sestavit ani fotbalovou jedenáctku, po puči to zatím vypadá
tak maximálně na tenisový debl.
Stará dobrá pravda o tom, že „ve
dvou se to lépe táhne“ platí možná
pro život ve spokojeném manželství,
nikoliv ovšem pro politické strany.
I kdyby si Okamura s Fialou slíbili
věrnost až za hrob, na demokratickém politickém kolbišti mnoho šancí dlouhodobě nemají.
e tedy pravděpodobné, že i jejich
výtah nezamíří nikam jinam než
dolů. Do politického suterénu však
dorazí přece jen o něco později, než
jejich proradní parťáci z Úsvitu. A tak
tam budou všichni: Okamura, Fiala,
Bárta, John, Paroubek, Sládek...

J
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Děti, pejsci

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

Kryštof Martin DOSTÁL
8. 2. 2015 52 cm 3,80 kg
Hluchov

Dominika NEDĚLNÍKOVÁ
8. 2. 2015 52 cm 4,15 kg
Prostějov

Vojtěch JANEČEK
9. 2. 2015 53 cm 3,90 kg
Krumsín

Tereza HORVÁTHOVÁ
9. 2. 2015 48 cm 3,10 kg
Prostějov

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

Eliška STEJNÁ
11. 2. 2015 51 cm 4,40 kg
Čelechovice na Hané

Adam VRBA
7. 2. 2015 46 cm 2,60 kg
Prostějov

Pejsek Royal díky Večerníku našel nový domov
PROS
PROSTĚJOV, ČECHY POD KOSÍŘEM
Let
Letošní čtvrté číslo Večerníku přineslo
ce
celou řadu změn. Jednou z nich je i nová
rrubrika „Pejsci hledají své páníčky!“
A naše spolupráce s útulkem Voříšek
v Čechách
Č
pod Kosířem přináší už své první ovoce
ovoce!
Každé vydání najdete na této straně kvarteto rozRoyal je kouzelný kříženec papillona malé- tomilých pejsků, kteří měli v životě smůlu a ocitli
ho vzrůstu ve věku zhruba šesti roků s vese- se v útulku. Z něj jim ovšem můžete pomoci třeba
lou a klidnou povahou. A nyní našel nového právě vy! A první z vás se už ozvali.
páníčka!
Foto: archív útulek Voříšek
„Díky Večerníku už našel nový domov Royal! Jeho
nová panička si ho vyhlédla u vás v novinách a byla to láska na první pohled. K nám si ho přijela
už jen vyzvednout, stalo se tak v pátek šestého února,“ zvěstoval dobré zprávy Leopold Dostál,
vedoucí útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.
Royal se stal prvním a my doufáme, že ne zdaleka posledním pejskem, který i díky
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku našel nový domov.

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

RAYA

je kříženec velkého vzrůstu ve věku cca 3 roky. Je to
veselá, mladá fenka, velmi chápavá a učenlivá. Taky je
dobrý hlídač, nahlásí vše, co se kde šustne. Je to milá,
přátelská a mazlivá fenka, která by byla šťastná jako ble
blecha, kdyby měla nový domov. Vhodná i k dětem.

KLÁRKA

je představitelka plemene boxer, velkého vzrůstu, ve
věku zhruba šest až sedm let. Když k nám přišla, byla
to hromádka neštěstí. Postupně začíná důvěřovat a
s , naa
nabírat na váze. Se psem se bez problému snese,
vodítku chodí pěkně.

WALES

je krásný kříženec středního vzrůstu, ve věku cca
tři roky. Má přátelskou a vyrovnanou povahu, bude
šťastný v domečku se zahrádkou, kde bude moci
volně pobíhat a hlídat. Na vodítku chodí pěkně a netahá. S fenkou se bez problému snese.

LEDOVÁ PRAHA aneb výjezd „táborníků“ do hlavního města
PROSTĚJOV Ve dnech
30. ledna až 1. února se
Tábornický kroužek Sportcentra-DDM vydal již potřetí
na třídenní poznávací výlet
nazvaný „Ledová Praha“,
který každoročně pořádá
zájmový spolek Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí. Díky
této akci mohou děti z celé
republiky za výhodných
finančních podmínek poznat
historické památky Prahy.
Společně s Pionýrskou sku-

pinou Brodek u Prostějova se
akce zúčastnilo hned patnáct
členů kroužku.
„Po ubytování ve škole jsme
se první den vydali na Pražský
hrad, kde nemohla chybět
prohlídka Zlaté uličky a katedrály svatého Víta. Z Hradu
jsme prošli Nerudovu ulici.
Večer nás čekal muzikál Tři
mušketýři v divadle Broadway,“
prozradil k náplni výjezdu do
hlavního města Mgr. Zdeněk
Rajtr, vedoucí kroužku.

Celá výprava nemohla během návštěvy pražského hradu vynechat ani proslulou Zlatou uličku. Foto: TK Sportcentrum DDM

Druhý den začal procházkou
po Karlově mostě. „Následovala návštěva Muzea Karla
Zemana, věnovaná režisérovi
starších
českých
filmů
jako je Cesta do pravěku,
Baron Prášil a podobně.
Odpoledne jsme navštívili
nové zrcadlové bludiště
v blízkosti Václavského
náměstí. Stále zajímavé
a přitažlivé je Muzeum Policie
ČR, v němž se děti seznámily s prací policie v minulosti i současnosti. Podvečer
byl věnován prohlídce
Vyšehradu. Navštívili jsme
i známý hřbitov se Slavínem.
Z areálu Vyšehradu se otevírají krásné pohledy na Prahu
do několika směrů. Také byly
připomenuty pověsti spojené s tímto místem, známé
z díla Aloise Jiráska. Večer
nás čekala návštěva koncertu
Děti dětem v Kongresovém
centru, kde se představili
mladí účastníci soutěže Pionýrský Sedmikvítek, kterou

NELA

je představitelka plemene malinois, velkého vzrůstu,
ve věku cca pět let. Je to velmi milá fenka, která miluje
lidi a jejich pohlazení. Vhodná na výcvik a psí sporty, je
velmi učenlivá. Se psem se bez problému snese,, na
vodítku chodí pěkně, netahá.

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

V muzeu Karla Zemana se děti bohatě vyřádily.
vyhlašuje Pionýr v oblasti
zpěvu, tance a hudby. Zazpívat přišla i zpěvačka Olga
Lounová,“ popsal Rajtr
s tím, že předminulou neděli

si přišli na své zejména
chlapci. V programu totiž
byla návštěva PragoFFestu
velkého
festivalu
počítačových her a dalších

Foto: TK Sportcentrum DDM
aktivit spojených s oblastí fantasy zábavy.
„Co zbývá dodat? Za rok opět
na další ročník Ledové Prahy,“
pousmál se Rajtr.
(pk)

nalistujte
stranu 26
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aneb jsme
s vámi
u toho...

NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ ČÍHÁ NA ŘIDIČE U OLŠAN A ČECHŮVEK
Policisté provedli důkladnou analýzu míst, kde často dochází k nehodám
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Nájezd na dálnici u Olšan, přejezd na silnici
mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané, křižovatky na stejné komunikaci ve směru od „Tiché“ či u Čechůvek a konečně spojení
Stínavy s Oklukami. Tak to jsou na Prostějovsku místa, kde v poslední době došlo k nejvyššímu počtu dopravních nehod.
Zřejmě největší problém mají řidiči
s nájezdem na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí. „Byl totiž postaven
na rychlost osmdesát kilometrů v hodině, což leckteří nerespektují. Svůj
vliv na častý výskyt nehod zde má
i chybějící připojovací a odbočovací
pruh. Řidiči směřující od Prostějova
by zde měli jet pomaleji a dávat pozor, zda někdo na silnici nevyjede,“
upozornil Vítězslav Matyáš, vedoucí
oddělení Dopravního inspektorátu
Prostějov.

Podobná situace panovala u Vranovic-Kelčic, tam však již byly připojovací pruhy v roce 2013 vybudovány. „Od tohoto
momentu tu došlo k jediné dopravní nehodě, která se obešla bez zranění,“ nahlédl do statistik Matyáš. Bohužel zatímco
u Vranovic se problém s nebezpečným
nájezdem na dálnici podařilo vyřešit,
u Olšan je k tomu stále ještě daleko.

Jedete-li po „Tiché“,
nezapomeòte dát pøednost

Také na křižovatce silnic mezi KosU Èechùvek jde o život
telcem na Hané a Prostějovem či
Velmi nebezpečná je také křižovatka Mostkovicemi se Smržicemi řeší
u Čechůvek na silnici mezi Prostějo- policisté každou chvíli nějakou

MLADÁ ØIDIÈKA STÁLE
V BEZVÌDOMÍ zjistili jsme
OLOMOUC, PROSTĚJOVSKO
Třiatřicetiletý řidič škodovky,
který ve středu 4. února naboural
do autobusu na silnici mezi Rakůvkou a Ochozí, byl už propuštěn z nemocnice do domácího
léčení. Zato mladá řidička, která
v neděli 25. ledna pozdě večer
nezvládla za Držovicemi řízení
(Večerník informoval jako první) a narazila do stromu, je stále
v bezvědomí a dýchá jen pomocí
přístrojů.
„Muž po nehodě na Konicku byl se
zraněními přijatý na úrazovém oddělení a po třech dnech propuštěný
do domácího ošetřování,“ potvrdil

vem a Dubem nad Moravou. Příčinou řady nehod s tragickými následky
je tu nedodržení maximální povolené
rychlosti. K sešlápnutí pedálu tu
mimo jiné svádí i kvalitní a široká silnice. „Řidiči jedoucí po vedlejší silnici
zde špatně odhadují rychlost vozidla,
které se k nim blíží po hlavní,“ zdůraznil vedoucí prostějovského dopravního inspektorátu, podle něhož zde
už byly provedeny všechny možné
krátkodobé úpravy. Zda dojde i k těm
dlouhodobým, mezi něž patří například vybudování kruhového objezdu,
zůstává otázkou. Podobná situace pak
panuje i na křižovatce se silnicí mezi
Kralicemi a Vrbátkami.

příznivější zprávu Egon Havrlant,
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
Olomouc. O dost pesimističtější byl
v případě mladé řidičky, která na
náledí havarovala mezi Držovicemi
a Olšany u Prostějova. „Mladá
žena byla s vážným poraněním
hlavy hospitalizována na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Ve stabilizovaném stavu, nicméně stále v bezvědomí
a na přístrojích, jsme ji začátkem
února překládali do Vojenské nemocnice Olomouc,“ sdělil Egon Havrlant.
Večerník bude stav zraněné ženy
i nadále sledovat.
(mik)

bouračku. Mnohé z nich se neobejdou bez zranění. „Nejčastěji
dochází ke střetům, když vozidla
vyjíždějící z vedlejší silnice nedají
přednost v jízdě vozidlům přijíždějících od Kostelce. Nebezpečnost
křižovatky ještě zvyšuje nedaleký
železniční přejezd,“ potvrdil Večerníku Vítězslav Matyáš. V tomto
případě policisté navrhli celou řadu
opatření, například se tu snížila
rychlost projíždějících vlaků z šedesáti kilometrů v hodině na maximální „padesátku“.
Po železniční vlečce vedoucí přes silnici mezi Kostelcem a Prostějov už
přes dva roky vlak vozí vagony s mattonkou. Právě zde nedávno došlo ke
dvěma nehodám s lehkým zraněním
a také tu umřel cyklista, který nepoužil vedlejší stezku pro cyklisty. „Řidiči
by měli věnovat pozornost možnému
přejezdu vlaku i vozu jedoucímu před
ním,“ upozornil Matyáš.

Místem s dlouhodobě nejvyšším počtem tragických nehod zůstává křižovatka u Čechůvek.
Foto: archiv Večerníku
Mezi Stínavou a Oklukami
to klouže

Posledním místem, které se kvůli
častým nehodám dostalo do hledáčku policistů, je silnice mezi Oklukami a Stínavou. „Problémem v tomto
místě je ze strany řidičů vysoká rych-

UŽ DNES: první uzavírka ve Ptení VEČERNÍK
RYCHLÝ
PTENÍ Už to začíná! Po příprav- ce. Spolu s tím se od dnešního Od pondělí 16. února je částečně uzaných pracích se ve Ptení napl- dne o slovo přihlásila první vřena silnice ve směru na Suchdol.
no rozjelo budování kanaliza- uzavírka.
Uzavírka potrvá do konce února, ná-

Zdroj: OU Ptení

sledovat bude částečná uzavírka silnice
na Stražisku, kterou vystřídá uzavírka
ve směru na Ptenský Dvorek.
První úplná uzavírka silnice ve Ptení
začne až v pondělí 23. března a bude
se týkat směru na Vícov. Jednoznačně
největší nápor na trpělivost řidičů pak
přijde po dalších dvou týdnech, kdy od
7. dubna bude zcela uzavřena silnice do
Zdětína, Holubic i Suchdolu. K tomu
všemu se pak ještě připojí úplná uzavírka opravované silnice mezi Hrochovem
a Sečí, s níž se počítá na polovinu března. Trvat by měla asi pětačtyřicet dnů.
Takže, řidiči dejte si pozor!
(mls)

ZEZADU NAPÁLIL DO SILNIČÁŘŮ! NA CO MYSLEL ŠOFÉR DODÁVKY?

PROSTĚJOVSKO Velká nepozornost stojí za středeční dopravní
nehodou na rychlostní komunikaci na Prostějovsku. Řidič dodávky
vůbec před sebou nezpozoroval
dopravní značení upozorňující na
úklid vozovky umístěné na přívěsu
silničářského vozidla. Následná
srážka si naštěstí nevyžádala žádné
zranění.
„Ve středu jedenáctého února krátce
po čtrnácté hodině došlo na rychlostní komunikaci
R46 k dopravní nehodě. Z prvotního
šetření vyplývá, že třiapadesátiletý
řidič nákladního vozidla Peugeot
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy

vozidla dopravně technickému
stavu pozemní komunikace, vlastnostem vozidla a svým schopnostem.
Nestačil zareagovat na danou situaci
a zezadu narazil do odstaveného
nákladního vozidla s přívěsem se
světelným dopravním značením,
které upozorňovalo na úklid komunikace,“ rozebrala průběh havárie
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že při
střetu nedošlo k žádnému zranění,
alkohol byl vyloučen dechovou
zkouškou.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 285
tisíc korun.
(mik)

„V práci pro seniory budeme určitě pokračovat,“ říká Marek Navrátil

Foto: www.zlin.charita.cz

Starostové možná
dostanou pøidáno

Prostějovsko (mls) - Něco přes
dvacet sedm tisíc korun. Na tolik si
přijde uvolněný starosta i v té nejmenší obci regionu. K němu se ještě
připočítává příplatek za počet obyvatel. Například prostějovský primátor
si tak měsíčně přijde asi na pětašedesát tisíc korun. Ministerstvo vnitra se
nyní zabývá návrhem na navýšení
platů zastupitelům o 3,5%. To by
v případě základního platu každého
starosty činilo necelou tisícovku,
u prostějovského primátora dvojnásobek. Novela zákona by mohla začít
platit od prvního dubna letošního
roku.
Zastupitelé v Nìmèicích
dostanou nové tablety

Němčice nad Hanou (mls) - Sekretariát a předsedové jednotlivých
komisí v zastupitelstvu Němčic nad
Hanou dostanou novou informační
techniku. Návrh pořídit celkem šestnáct tabletů a jeden notebook nedávno schválila městská rada.
V Plumlovì budou
schvalovat rozpoèet

NOVÝ ŠÉF CHARITY Konice přichází z Olomouce
KONICE Zubní lékařka Irena
Lenfeldová stála v čele konické
charity celkem dvacet let. Její
nástupce Jaroslav Procházka na
tomto postu vydržel necelý rok.
Během něj dal přednost křeslu
konického místostarosty, kam
byl zvolen po loňských komunálních volbách. Od začátku února
ho ve funkci nahradil Marek Navrátil.

lost. Silnice tu má navíc živičný povrch, který je víc jak dvacet let starý.
Z tohoto důvodu klouže. Svůj vliv
má i nedostatečně široká nezpevněná krajnice,“ zkonstatoval Vítězslav
Matyáš s tím, že policie zde v dohledné době navrhne opatření řešící
tuto situaci.

Nový šéf konické charity má s prací
v sociálních službách bohaté zkušenosti. Stál při vzniku populární
Tříkrálové sbírky, deset let pracoval jako její celostátní koordinátor.
O post šéfa konické charity se rozhodl ucházet poté, co bylo jasné,
že se s rodinou z rodné Olomouce
přestěhuje do Drahanovic.
„Charita v Konici byla v minulosti dobře organizovaná a v součas-

nosti je stabilizovaná. Pracuje v ní
řada velmi obětavých lidí. Myslím,
že zejména pro seniory nabízí kvalitní služby, ať už jde o náročnou
terénní pečovatelskou službu či
Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. Na toto bych chtěl ve své
práci navázat a dále tyto služby
rozvíjet. Snad se nám podaří například do konce dotáhnout projekt nového využití fary v Čechách

pod Kosířem,“ svěřil se Večerníku
Marek Navrátil, kterého aktuálně čeká i organizace charitativní
sbírky ´Postní almužna´. „Jedná se
o příspěvky od věřících, které si
našetří během postního období. To začíná popeleční středou
a končí Velikonocemi,“ objasnil
nám princip sbírky Marek Navrátil, jemuž redakce Večerníku přeje
do jeho práce hodně zdaru. (mls)

Plumlov (mls) - Návrh rozpočtu
města Plumlova na letošní rok bude
hlavním bodem jednání třetího zasedání Zastupitelstva města Plumlova,
které se bude konat tuto středu 18.
února od 17.00 hodin na plumlovské
radnici. Zastupitelé se rovněž dovědí
informace o investičních akcích města, mezi které patří dostavba kanalizace v Soběsukách a Žárovicích stejně
jako oprava Hlavního náměstí či
budování stezky kolem plumlovské
přehrady.

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433
608 960 042
VECERNIK@PV.CZ
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Minulou středu 11. února krátce po jedenácté hodině v noci
kontrolovali policisté v Tištíně
řidiče vozidla Volkswagen Passat. U osmadvacetiletého muže
provedli test na omamné a psychotropní látky, který byl pozitivní na pervitin i marihuanu. Po
poučení se řidič odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je muž
podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu
----------------------------

Naftový mág v akci

Nemilé překvapení čekalo na
majitele pracovních strojů umístěných v hale v jednom z areálů
v Rozstání. Zatím neznámý pachatel vnikl v přesně nezjištěnou
dobu do oploceného areálu přes
plot, poškodil zámek haly a ze
šesti pracovních strojů odčerpal
celkem 530 litrů motorové nafty.
Nepohrdl ani hydraulickým zvedákem. Majiteli způsobil celkovou škodu za téměř šestnáct a půl
tisíce korun. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Řada z obcí v regionu ožila o uplynulém
víkendu masopustními neboli po hanácku ostatkovými
průvody. Pestrobarevné maškary zahalené v lehkém alkoholovém oparu dokázaly vytáhnout z tepla vlastního
obýváku skoro všechny místní. Ti pak pro ně za odměnu
měli připravené výborné koláčky a často také něco ostřejšího... Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět!

Fotoreportáž

„Nařežte novinářům, to bude mít Zeman radost!“ navrhoval jeden z účastníků ostatkového průvodu v Pivíně zrovna
v momentě, kdy místní stárek hledal
někoho, koho by potrestal za nedodržování ostatkovyho práva pivinskyho.
Díky němu místní maškary krátce po
desáté hodině zcela převzaly vládu nad
obcí. „A to nám náleží až do středečního
rána,“ upozornil Jiří Vrba z divadelní společnosti Větřák, která ostatke v Pivíně
tradičně pořádá. Po převzetí vlády nad
Pivínem se maškary posmívaly „Jankům
z Vřesovic“, kterým právo už před sedmačtyřiceti lety ukradly.

pro Večerník

Michal
KADLEC

Po setkání u hasičské zbrojnice se průvod v Pivíně vydal k panu stárkovi Karlo vi Buchlákovi a paní stárkové pivinsky
právo, díky němuž maškary až do středečního rána vládly v obci.
Foto: Martin Zaoral

kdo
o vše vyyšeel v massopusstn
ním prů
ůvodu
u?

3x foto: Martin Zaoral

V Pivíně pozornost poutali členové kapely Kiss, jejichž Maskám ve Stínavě vévodil Napoleon Bonaparte na Hastrman, indiánka, Krakonoš, vězeň či populární pokostýmy byly doplněny o supermoderní technologie.
koni či přenošené mimino i se svým SUV kočárkem. stavička Jů. Tak právě tato sestava se sešla ve Vícově.

SMRTELNÁ HRŮZA U

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

Stroj je bez nafty

www.
vecernikpv
.cz

VARNU

BYLI JSME
U TOHO!
VÝŠOVICE Pátek třináctého si na Prostějovsku vybral svoji nejvyšší daň! Po
sedmé hodině ranní došlo na zhruba
půlkilometrovém úseku silnice u Výšovic hned ke čtyřem dopravním nehodám v řadě. Při jedné z nich bohužel
zemřel osmnáctiletý řidič, který směřoval z Němčic nad Hanou do Prostějova. Student prostějovského Trivisu
J.F. (identitu má redakce k dispozici, ale
s ohledem na rodinu se Večerník rozhodl

Na silnicích Prostìjovska letos
vyhasl už druhý mladý život
Loni u nás zemøelo devìt lidí,
pìt z nich byli cyklisté
PROSTĚJOVSKO Kromě mladíka u Výšovic si v letošním roce silnice na Prostějovsku vyžádaly doposud jedinou oběť. K tragické nehodě došlo ve středu
14. ledna u Kostelce na Hané, kde se dvaadvacetiletý řidič dodávky střetl s vlakem.
S těžkými zraněními bojoval v nemocnici, po patnácti dnech však tuto bitvu prohrál. Za loňský rok policisté evidují na silnicích Prostějovska devět mrtvých, což je
nejvíce v rámci celého Olomouckého kraje.
Minulý rok smutnou statistiku tragických havárií na Prostějovsku odstartovala
v neděli 12. ledna nehoda, kdy nedlouho po půlnoci na silnici mezi Vícovem
a Ohrozimí zemřeli dva mladíci. Jednomu bylo devatenáct, druhému šestadvacet let.
Mezi oběti silničních neštěstí se u nás velmi často řadili cyklisté. Tak tomu bylo v případě nehody na křižovatkách Vrahovické a Průmyslové v Prostějově, Kostelecké
a Fanderlíkové a na Vrahovické ulici v Prostějově. V regionu pak cyklisté umírali
v Mostkovicích a Dobromilicích.
V sobotu 13. září došlo k tragické nehodě v Ludmírově. U místního domova důchodců jednačtyřicetiletý řidič VW Sharan nezvládl řízení a při přejíždění přes
most přeletěl přes zábradlí a skončil mimo vozovku. Zůstal zaklíněný ve voze
a zraněním na místě podlehl. K poslednímu úmrtí na silnici došlo loni 17. října,
když na dálničním sjezdu u Mořic zemřel řidič, který sjel do náspu a převrátil se na
střechu.
(mls)

celé jméno nezveřejňovat - pozn.red.) doplatil na extrémní podmínky počasí. Vinou náledí a husté mlhy narazil i se svojí
Octavií do stromu, aby následně sletěl
z prudkého svahu do pole. Sanitky pak
do nemocnice přepravily další pětici
zraněných, dle aktuálních informací
Večerníku by však měli být všichni brzy
v pořádku.
Neuvěřitelné série nehod se udály asi kilometr za Výšovicemi ve směru na Němčice
nad Hanou. Policisté řešili celkem čtyři
z nich. „V pátek třináctého února krátce
po sedmé hodině ráno došlo na silnici
z Němčic nad Hanou ve směru na Prostějov k vážné dopravní nehodě. Z prvotního
šetření vyplývá, že vozidlo Škoda Octavia se
tříčlennou posádkou mělo ze zatím přesně
nezjištěných příčin dostat na vozovce smyk
a narazit do stromu. Při nehodě utrpěla
jedna osoba vážná zranění, kterým na místě
podlehla. Další dvě osoby pak byly lehce zraněny,“ shrnula první neštěstí Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Vrak automobilu
skončil v poli, předtím musel slétnout z dosti
prudkého svahu u polní cesty vedoucí směrem do Skalky. Dva spolujezdci z nehody
jako zázrakem vyvázli jen s lehkými zraněními. „Utrpěli otřes mozku a pohmožděniny,“
přiblížil Jan Weinberg, tiskový mluvčí krajské záchranné služby.
Na stejné silnici na přibližně půl kilometru
dlouhém úseku se následně staly další bouračky, tři z nich řešili policisté. Zranila se při
nich další trojice občanů. „Druhá nehoda
si vyžádala zlomeninu a pohmožděniny
u dvou osob. Třetí pak lehčí zranění jedné
osoby. Dohromady jsme tak do prostějovské nemocnice odváželi pět lidí, všichni
byli při vědomí a stabilizovaní,“ doplnil
Weinberg.
Večerník ještě o uplynulém víkendu
zjišťoval, jaký je aktuální stav zraněných? „Všichni jsou v pořádku. Dá se
předpokládat, že v dohledné době budou
propuštěni do domácího ošetřování,“ pro-

OPRAVDU NECHTĚJÍ. A VÍME KONEČNĚ, PROČ!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Víc škodil, než kradl

Někdy v době od pátku 6. do úterý 10. února došlo v katastru obce
Rozstání ke krádeži nafty. Zatím
neznámý pachatel poškodil palivovou nádrž pracovního stroje
odstaveného v areálu kamenolomu a odčerpal z něj 400 litrů
motorové nafty. Škoda odcizením
byla vyčíslena na dvanáct tisíc
korun, poškozením na další tři tisícovky. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

aneb jsme
s vámi u toho...

VE STÍNAVĚ VEDL PRŮVOD SÁM NAPOLEON BONAPARTE NA KONI

Letos se v Pivíně při ostatkové zábavě
museli obejít bez kulturáku, který se
opravuje. Úterní tancovačka s pochováním basy Barborky se tak přesunula
do místní hospody u Miladky.
Nijak zvlášť početný, nicméně velmi
veselý a originální, masopustní průvod
letos prošel také Stínavou. Vedl jej sám
slovutný francouzský císař Napoleon
Bonaparte v sedle svého věrného oře.
Úsměv na rtech pak vzbuzoval zejména
„off road“ kočárek o nosnosti přes jeden
metrák. „Miminko“, které se v něm vezlo,
připomínalo hlavního hrdinu z dramatu
Járy Cimrmana „Přenošené dítě“. Na svět
ovšem nepřišlo ve dvanácti, jak píše Cimrman, ale zřejmě až v pětadvaceti letech.

Volba kostýmu je přitom pro masopust
naprosto zásadní. Musí být nejen vtipný, nápaditý, barevný, ale i pohodlný a
v neposlední řadě též teplý. „Loni jsem si
vyšla jen tak nalehko, a jak mi byla zima, tak
jsem musela na zahřátí pořád pít slivovici,
co mi všude nabízeli. Když jsem se nakonec dopotácela domů, tak už jsem zvládla
akorát skočit šipku do postele,“ zmínila se
s úsměvem jedna z veselých stínavských
maškar, která pro letošek zvolila masku
hned o pěti vrstvách. A podobné to bylo
i na mnoha dalších místech Prostějovska.
Masopust neboli ostatke končí o popeleční nebo též škaredé středě. Od ní by
měl následovat čtyřicetidenní půst, který má trvat až do Velikonoc.

ČELECHOVICE NA HANÉ Obrovské emoce vzplály v Čelechovicích na Hané poté, co Večerník
v předchozím vydání zveřejnil reportáž o těžkých životních chvílích
Jaroslava Cetkovského. Muž, kterému nedávno amputovali nohu, má
ještě platit tisíc korun pokuty od
úřadu za to, že se svojí družkou nezákonně bydlí ve stanu na obecním
pozemku a navíc tropí výtržnosti.
„Proč z něho děláte chudáka? My
vám řekneme, z jakých důvodů ho
tady nechceme,“ ozvala se do redakce Eva Švancarová z Čelechovic.
Jaroslav Cetkovský společně se svojí letitou družkou Irenou Opavskou
bydlí už třetím rokem ve stanu na
pozemku těsně před místní „kostivarnou“, v níž jsou obecní byty. Jeden z
nich obývá Eva Švancarová s manželem. „Žiji zde už padesát let, ale to, co
se tady děje poslední tři roky, je jeden

11

Policisté vyhmátli

MASOPUSTNÍ MAŠKARY VONĚLY PO ŠVESTKÁCH I M ERUŇKÁCH BEZNOHÉHO A JEHO MILENKU V ČELECHOVICÍCH

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

Ze spáchání přečinů krádeže
a poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
v noci ze soboty 7. na neděli
8. února poškodil dva autobusy
zaparkované v Doloplazech. Na
jednom rozbil okno, ale zevnitř
nic nevzal. Stejným způsobem
poškodil i druhý autobus, ze kterého odcizil motorkářskou bundu. Celková škoda odcizením byla
vyčíslena na jeden tisíc korun, poškozením na šedesát tisíc korun.

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

velký blivajs. Podívejte se sami, jak
tady pan Cetkovský s paní Opavskou
žijí,“ vybídla Večerník po příjezdu do
Čelechovic Eva Švancarová.
Popravdě řečeno, když odhrnula
závěs jejich velkého stanu, udělalo
se nám špatně od žaludku. Uvnitř
byly hromady neuvěřitelného odpadu všeho druhu, plesnivé oblečení, hadry a cítit byl zápach výkalů
a moči. „Oba bydleli před časem v
normálním domě tady v obci, ale ten
jim zabavili exekutoři. Nebylo divu,
když ti dva vůbec nevědí, co to je platit
nájemné, inkaso a podobné věci. Přijeli policajti a během hodiny je prostě
vyhodili před dům. Ujala se jich jedna
obyvatelka, která je ubytovala ve svém
domku. Vydržela to ale s nimi jen pár
měsíců. Cetkovský se svojí družkou
dělali takový bordel, že je rovněž vyhodila. Irena Opavská pak chodila plakat za starostkou, a ta dobračka jí poskytla bydlení tady v ´kostivarně´. Tak
se oba zase přestěhovali, ale opět ne
na dlouhou dobu. Zase přišly problémy, následoval vyhazov, takže Jaroslav
Cetkovský s Irenou Opavskou si tady
před barákem postavili na obecním
pozemku stan a takto zde žijí dodnes.
Ale jak, to se nedá ani popsat,“ hoře-

NAŠE KAUZA

Eva Švancarová ukázala Večerníku, v čem žijí Jaroslav Cetkovský s Irenou
Opavskou. Fuj! Binec, svrab a neštovice, řekl by klasik... 2x foto: Michal Kadlec
kovala Eva Švancarová, podle které je
dvojice bezdomovců naprosto nezvladatelná.
„V létě se klidně oba vykálí na trávu před dům, všude jsou pohozené
prázdné krabice od vína, lahve od
piva, zvratky a podobně. Já to po nich
pořád uklízím, protože tady nechceme žít ve smradu. Když se oba opijí,
nadávají všem tady okolo do ku…,
pi… a podobně peprnými výrazy.
Přitom tady nemají vůbec co dělat,
Cetkovský má trvalé bydliště hlášeno
na radnici v Prostějově, Opavská zase
ve Vrahovicích. Bohužel, tři roky už

chodím všude možně po úřadech,
byla jsem i na policii. Paní starostka to
samé, ale pořád neexistuje nic a nikdo,
kdo by je donutil vyklidit obecní pozemek,“ dodala zklamaná obyvatelka
domu, před nímž se už tři roky rozprostírá velký páchnoucí stan.
Jak se Večerník dozvěděl, jedinou šancí pro zdejší obyvatele je připravovaný
prodej „kostivarny“ i s přilehlými pozemky soukromému majiteli. „Ten se
už s nimi párat nebude,“ předpovídá
Eva Švancarová.
Kauzu kolem čechovických „bezdomovců“ budeme i nadále sledovat.

DROG

PROSTĚJOVSKO Krátký proces
udělali prostějovští kriminalisté s mužem, který v nejmenované obci regionu měl velmi dobře vybavenou varnu drog. Teď má po „ptákách“, protože
policisté mu při razii v domě veškeré
zařízení odvezli.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže,
který měl v domě na Prostějovsku
přechovávat předměty a prekursory
určené k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky,“ potvrdila
stručně zásah policie Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Všechny uvedené věci podle ní policisté
zabavili. „V pondělí devátého února si
obviněný muž převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin
výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu. V případě prokázání viny
a odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt
za mřížemi,“ dodala Urbánková. (mik)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?
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STAROSTA
OTASLA
VIC
MAREK
HÝBL:
„OD
ZÁKLADU
SE MI ZMĚNIL ŽIVOT!“
VÝŠOVIC

OTASLAVICE Povolební situace v této obci vzdálené jen tři kilometry od
dálničního napojení nebyla vůbec jednoduchá. Zpočátku se zdálo, že politická vyjednávání budou směřovat k obnovení dosavadní koalice vedené tehdejším starostou a místostarostou, kteří ovšem hledali rozhodující
FOTOGALERIE
A VIDEO
pátý hlas. A tak víkend před ustavujícím zastupitelstvem přinesl nečekaný
zvrat a zbrusu novým starostou byl zvolen Marek Hýbl. Třiačtyřicetiletého
místního rodáka živila předchozích devatenáct let vlastní živnost - truhlaNA WWW.VECERNIKPV.CZ
řina. Takže dosednutí do starostenského křesla pro něj znamenalo nemalé životní zvraty, o čemž se Večerníku svěřil v rámci pravidelného seriálu
s novými tvářemi v čele regionálních obcí, městysů a měst.
S jakými osobními předsevzetíexkluzivní rozhovor
mi jste v komunálních volbách
pro Večerník
kandidoval?
„Nemohu říci, že bych přijímal kandidaturu s nějakými osobními ambicemi.
Navíc tehdy jsem vůbec nepředpokláTomáš
Tato dodávka skončila ve stromě přibližně padesát metrů od místa tragické
dal, v jaké funkci skončím. (úsměv) Za
KALÁB
nehody.
Foto: Martin Zaoral
uplynulé čtyři roky se i za mého přispění
Měl jste před zvolením do funk- rozpracovala určitá témata a projekty,
ce starosty předchozí zkušenosti které přesáhly minulé funkční období a
z komunální politiky?
je třeba je dotáhnout do konce. Přes„V obecním zastupitelstvu jsem pracotožepo
tože
po volbách došlo
val už v minulém funkčním období, což
k personálním změmi umožnilo zmapovat témata, kterýnám, v dobrých
mi obec žije. Byl jsem členem školské
záměrech pokračukomise, vzhledem k flexibilní pracovní
jeme a posouváme je
době jsem pomáhal při zajišťování redo stádia realizace.“
alizace hospodářských aktivit
minulého vedení, stejně
jako akcí kulturního charakteru, které byly v gesci
bývalého místostarosty.
Na silnici u Výšovic panovaly extrémní podmínky, v příkopu skončil i sypač. Mohu tedy říci, že minuFoto: Martin Zaoral lé čtyři roky mi poskytly
ucelený obrázek o práci
zradila nám Radka Miloševská, tisková doplatil i sypač, který skončil v příkopu zastupitelstva.“
mluvčí společnosti Agel, která je provozo- asi padesát metrů od místa tragické nevatelem Nemocnice Prostějov.
hody. „Byl přivolán vyprošťovací jeřáb,
U Výšovic zasahovali také hasiči, kteří který pomohl dostat vozidlo zpět na kopomáhali s vyprošťováním lidí a při re- munikaci,“ dodal.
suscitaci. Během zásahu u první neho- I z tohoto důvodu policisté silnici z Výšovic
dy, která skončila tragicky, byli svědky do Němčic nad Hanou kompletně uzadalších havárií. „V době, kdy došlo k sérii vřeli, zhruba od půl jedenácté už však byla
nehod, byla na vozovce námraza. Hustá ovšem průjezdná. V té době už námraza
mlha navíc snižovala viditelnost na mi- na vozovce zcela roztála a také po mlze už
Žádoucí je kázeň místních při volbě paliva,
nimum, situace byla nebezpečná i pro nebylo ani památky. Co však kromě hmotcož se v průběhu času podstatně zlepšilo,
všechny zasahující složky,“ konstatoval ných škod a zmíněných zranění zůstane už
byť se stále ještě najdou ti nezodpovědní.
mluvčí HZS Olomouckého kraje Zde- navždy nezměněno, je další zbytečná ztráta
něk Hošák. Na zrádnost kluzké silnice mladého člověka...
(mls)

“

V tomto postavení jste nováček,
měl jste po převzetí funkce podporu bývalého starosty?
„V této věci musím svému předchůdci
Rostislavu Drnovskému poděkovat za
vysoce korektní přístup, kdy mi poskytl
maximální součinnost při příchodu do
funkce ve prospěch obce. Atmosféra při
jednáních zastupitelstva je dělná, jsme
schopni se věcně dohodnout.“
Jaké vidíte hlavní přednosti a nedostatky vaší obce?
„Z pozitiv zmíním dobrou dostupnost
obce ležící v blízkosti zásadní dopravní
tepny, která umožňuje dojezd do velkých
měst Olomouce a Brna v řádech desítek
minut. Dalším pozitivem je občanská
vybavenost, tedy pošta, škola, mateřská
školka, zdravotní středisko. V jiných obcích jsou s těmito v podstatě základními
prvky problémy. Oprava průtahu obcí
včetně kanalizace nám umožnila věnovat se dalšímu rozvoji Otaslavic. Naopak
geografická poloha v terénní prohlubni
přináší v topné sezóně
sezóněproblémy
problémy s ovzduším, kdy je při sjezdu do obce nezřídka
patrná jakási ´poklička´ ze spalin. O to
více je žádoucí kázeň místních při volbě
paliva, což se v průběhu času podstatně
zlepšilo, byť se stále ještě najdou ti nezodpovědní. Dalším velkým negativem
je, že Otaslavice nemají vlastní kulturní
sál pro společenské akce. Ty se většinou
konají v sokolovně tělocvičné jednoty,
která do budovy vložila nemalé množství
prostředků. Přesto vzhledem ke stáří budovy je potřeba zásadnější rekonstrukce,
bez vlastnických vazeb však obec nemůže
v tomto jakkoli pomoci.“
Jaké jsou v obci pracovní příležitosti?
„Využití našel areál bývalého JZD,
kde se
usídlilo
zahradnictví,
součástí
této průmy-

slové zóny je rovněž dřevozpracující
průmysl. Areál je tedy bezezbytku využit
a o dalším rozšíření neuvažujeme, protože v současné době není žádná poptávka
ze strany potenciálních investorů.“
Jaké možnosti mají zájemci o bydlení v Otaslavicích?
„Právě jsme dokončili zasíťování lokality pro výstavbu sedmi rodinných
domků, která je už zkolaudovaná, nyní
proběhne parcelace a nabídka potenciálním zájemcům.“
Na co se tedy hodláte zaměřit
v tomto volebním období a co
chcete změnit?
„První věcí je revitalizace zdejšího koupaliště, z něhož by měl vzniknout přírodní
koupací biotop se zázemím a možností
letního ubytování. Máme zpracovanou
studii a hodláme pokračovat v dalších
praktických krocích směrem k realizaci.
Hodně nás tíží revitalizace místních komunikací, zajímáme se také o možnost
modernizace místního rozhlasu, na což
jsou vypsány dotační tituly. V oblasti
zvýšení bezpečnosti již máme objednány
měřiče rychlosti, které budou v nejbližší době namontovány. Zvažujeme také
vybudování cyklostezky do sousedního
Brodku u Prostějova, na jehož katastru jsou ovšem problémy s vlastnictvím
pozemků. Mezi oběma obcemi panuje
pohyb obyvatel a pro rekreanty by tato
stavba byla také přínosem.“
Jak na vaše starostenské angažmá reagovala rodina? A změnil
se váš osobní život?
„Pracovní náplň se mi změnila od základů. Zatímco jsem dosud z devadesáti
procent pracoval manuálně a zbývající
činnost tvořila administrativa kolem
živnosti, teď ve funkci starosty je poměr
minimálně obrácený. Rodina změnu akceptovala a za těch prvních pár měsíců se
s novou situací sžila. V časové vytíženosti
se toho mnoho nezměnilo, jako živnostník jsem byl zvyklý pracovat flexibilně od
rána do večera, což je nutné i ve funkci
starosty.“
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rozhovor Večerníku

JAK SYN ZPOVÍDAL MAMINKU aneb OBYČEJNÝ ŽIVOT,
KTERÝ BY VYDAL NA ROMÁN
„Moje poslední roky ve školství vyvážily předchozích
skoro dvacet normalizačních let...“
v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptal

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Maminka
vždycky říkala, že její život by
vydal na román. „Podobný
příběh by hned tak nějaký
vypravěč nevymyslel, nejlepším romanopiscem bývá
totiž osud sám,“ opakovala
často a s úsměvem Marie
Kalábová. Tudíž ve chvíli,
kdy jsem přemýšlel o rozhovoru, který by byl nabitý různými peripetiemi a zvraty
lidského osudu, na její slova
jsem si nemohl nevzpomenout. Sice jsem hodně váhal,
jestli se pustit do nevděčné
a poněkud riskantní úlohy
vést rozhovor s vlastním
rodičem, ale nakonec jsem
si řekl, proč to nezkusit
a šel do toho! V samotném
Večerníku to je tohoto druhu doslova unikátní premiéra. Ale co, někdo musí být
první...
●● Když to vezmeme pěkně od
začátku, první roky života byly asi
ty nejpohodovější. Jak na ně vzpomínáš?
„Narodila jsem se ještě v relativně
klidných letech první republiky,
kdy můj otec sloužil v armádním
letectvu. Brzy poté jsme se z Hradce Králové stěhovali do Prahy, kde
nastoupil jako úředník na Ministerstvu národní obrany. Rodiny
důstojníků patřily v tehdejší době
k uznávaným společenským
vrstvám, takže to zároveň
byly z materiálního hlediska ty nejštědřejší
roky. Bydleli jsme ve
vilové čtvrti v Dejvicích, kde jsme
měli za sousedy mnohé známé
osobnosti. Z vyprávění znám letní
příhodu s komikem Vlastou Burianem, která se odehrála v areálu jeho
tenisových kurtů. Když mě viděl
v kočárku jen tak, obrátil se ke mně
s příslovečným humorem: ´Ty jsi
nějaká moc oblečená!´ (úsměv)“
●● Idylka ale skončila velmi
brzy...
„Po půldruhém roce přišel březen
1939, kdy otec samozřejmě o místo na ministerstvu přišel. Později se
zmínil, že jedině nedávno založená
rodina ho přiměla neslyšet lákání kamarádů z armády k odchodu do zahraničí. Možná bychom měli doma
také letce britské RAF. S počátkem
války rodiče vyhodnotili hlavní město jako příliš nebezpečné místo pro
bydlení a rozhodli se k návratu na
Moravu.“
●● V Prostějově jste tedy prožili
válku?
„Moje maminka se vracela do rodného města, zázemí jsme tady měli.
Dědeček coby obchodník vložil
uspořené prostředky do nemovitostí, takže nám vyčlenil byt v nájemním domě v ulici Pod Kosířem,
kterou pamětníci znají také jako
Stalingradskou. Tatínkovi německá
správa - na rozdíl od komunistické
později - přidělila místo úředníka
v tehdejší Rolného textilní továrně,
jejíž administrativní budova stávala na místě dnešní pasáže Atrium.
Přestože doba byla zlá, ráda na ni

vzpomínám. Třeba na procházky
s dědečkem, který mě udivoval svou
znalostí majitelů domů v sousedních
ulicích, jejichž jména si pochopitelně vymýšlel. Nebo vzácné okamžiky, kdy jsem v koutku poslouchala,
o čem se baví dospělí, a dozvěděla
se tak o minulosti naší rodiny. To je
jedna z věcí, která dnešním dětem
obecně chybí.“
●● Na konci války přišla radost
nejen z osvobození, ale i přírůstků
do rodiny...
„Přesně rok před koncem války se
narodil bratr, necelého čtvrt roku
po osvobození sestra. To už jsem
byla školačka. Větší věkový rozdíl
byl pro mě jako rozum beroucí
děvče docela nevýhodou. S určitou
mírou nadsázky jde říct, že tím okamžikem moje dětství skončilo. Maminka mě pověřovala pomocnými
úkoly, musela jsem se o mladší sourozence starat. Pokud jsme něco vyvedli, byla jsem to samozřejmě já,
která to za všechny odnesla. ´Máš
mít rozum,´ říkávala.“
●● Na poválečné roky ještě taky
ráda vzpomínáš?
„Nejvíc asi na byt v ulici Budovcova,
kam jsme se přestěhovali chvíli po
válce. Byl vojenský, otec jej dostal
při nástupu na stichovické vojenské
letiště, odkud si ho plukovník Duda
vzal k sobě do Prostějova. Na ten byt
dodnes vzpomínám a představ si, že
se mi to prostředí detailně vybavuje
i po tolika letech ve snech. Byl asi
nejhezčí a nejlépe řešený. Později už
bylo bydlení podstatně horší.“
●● Na začátku padesátých let přišel asi největší předěl...
„Představ si ten propastný rozdíl
mezi moderním třípokojovým bytem a studeným venkovským baráč-

„Učila jsem se velmi dobře, škola mě
bavila, plány jsem dokonce měla ještě větší. Fascinovala mě tehdy práce
lékárníků, kdy se mnohem více míchalo a vážilo při přípravě nejrůznějších preparátů. Otec mi tehdy
vysvětlil finanční možnosti rodiny
a jednoznačně vyloučil, abych byla
na vysoké škole pět let. Tehdy totiž
dospívali dva mladší sourozenci...“
●● Tudíž tak ses vlastně dostala
k učitelství?
„V té době byly kvůli nedostatku
pedagogů studijní obory pro druhý stupeň pouze dvouleté. Práce
s dětmi mě bavila, a protože jsem
měla blízko k onomu míchání a vážení chemikálií, vybrala jsem si obor
s chemií.“
●● Vysokoškolských studií sis
tedy moc neužila?
„Na tu dobu obvykle lidé vzpomínají jako na jedny z nejkrásnějších
roků života, na čemž je samozřejmě
hodně pravdy. Brno poloviny padesátých let působilo z dnešního pohledu značně ospale. Třeba taková
velmi populární výletní restaurace
Myslivna byla drahný kus za městem. Koleje připomínaly spíše ubytovnu s průchozími pokoji, takže
moc klidu ke studiu člověk neměl.
Pracovní týden byl tehdy šestidenní, takže výuky jsme měli úměrně víc. Jednu sobotu jsem zůstala
v laboratoři jako poslední, protože
jsem nemohla přijít na problém
v analytickém stanovení jakéhosi prvku. Vyučujícímu to nedalo
a zajímal se, jestli mě to opravdu
tak baví, nebo moje přítomnost
pramení z vrozené svědomitosti...
(úsměv)“
●● A to nebyla jediná vzpomínka
na laboratorní práce...

Na prknech ochotnického divadla v Litovli si maminka zahrála ve známé Tylově hře Fidlovačka. Foto: archív T. Kalába
průtahu Litovlí od Olomouce směrem na Prahu. Pokojík jsem měla
v patře, postel kolmo k oknu. Jednoho rána mě probudila ohlušující
rána, všude kolem se sypala omítka
a zdivo, podlaha se vzpříčila, takže
nešly otevřít dveře. Do přední stěny s oknem totiž narazil nákladní
automobil, jehož řidič za volantem
usnul a nezatočil. Hasiči, kteří mě
vysvobozovali z částečně zdemolovaného pokoje, mě uklidňovali, že
jsem si vybrala dobrou pozici v posteli. Kdybych ležela hlavou k oknu,
už jsem tady nemusela být...“
●● To ale nebyla jediná osudová
událost...
„Druhá přišla při zájezdu do Sovětského svazu, kdy nás vzali na projížďku Kyjevem. Turistický autobus
nevzbuzoval už při nastupování
příliš důvěry. No a při jízdě po známém bulváru Kreščatyk rachotině
vysadily brzdy. V městském provozu docela problém. Navíc řidič
naprosto nezvládl situaci, když místo zachování chladné úvahy pustil

ek
„Chodit na záchod v létě i v zimě na dvor
né
na suché WC, učení v kabátě v nevytope
dmínky
místnosti nebo omezené hygienické po
si dnes už sotvakdo dokáže představit...“
kem, kam jsme se museli vystěhovat,
když tatínka vyhodili z armády, protože odmítl vstoupit do KSČ. Začal
dojíždět do Lutína, kde si v Sigmě
našel ještě v průběhu nucené vojenské dovolené práci, po roce nás chtěly úřady vystěhovat do volné vilky na
Stražisko. Protože dojíždění by bylo
takřka nemožné, našla celá pětičlenná rodina azyl u naší babičky v Kostelci na Hané.“
●● Pro dospívající slečnu docela
drsné podmínky. Jak jsi vše zvládala?
„Chodit na záchod v létě i v zimě na
dvorek na suché WC, učení v kabátě v nevytopené místnosti nebo
omezené hygienické podmínky si
dnes už sotvakdo dokáže představit. Přesto jsem mohla rozvíjet svůj
zájem o hudbu a mohla chodit třeba do hodin klavíru. Vzpomínám
si, že právě tam jsem při čtyřruční
hře poznala svou první platonickou
lásku. (úsměv) V každém případě na
tvrdou dobu počátku padesátých
let je vůbec div, že jsem se dostala
na gymnázium, tehdy zvané jedenáctiletá střední škola. Ve třídě jsme
měli spolužáky z takzvané dělnické
přípravky, aby si tehdejší mocipáni
vychovali vlastní inteligenci.“
●● Jak sis vůbec troufla podat přihlášku na vysokou školu?

„Ta druhá je mnohem vážnější, mohla jsem totiž tenkrát neopatrností
spolužačky při rizikovém pokusu
přijít o oko. Naštěstí po ošetření nezanechala tato nepříjemnost nějaké
větší následky.“
●● Před první žáky jsi pak předstoupila velmi mladá?
„Od těch nejstarších jen o šest let.
Nastoupila jsem ve dvaceti a dostala umístěnku, v té době totiž
dostával každý učitel od školského
odboru přidělené místo, do nedaleké Litovle. Pamatuji si, jak tam se
mnou tatínek poprvé jel, a jak jsem
jej žádala, aby na mě počkal venku,
abych nevypadala nesamostatně.
V Litovli jsem měla štěstí na pedagogický sbor a mohu říct, že profesně byly ty první roky zároveň těmi
nejšťastnějšími. Dobrou partu jsme
měli nejen ve škole, ale i mimo ni.
Tak jsem se třeba dostala do ochotnického divadla. Nedostala jsem
sice ty nejvýznamnější role, ale byl
to pro mě přesto ohromný zážitek,
protože divadlo jsem měla vždycky
ráda a pravidelně jezdila do Olomouce na představení a koncerty
vážné hudby.“
●● A to bylo v Litovli, kdy ti šlo
poprvé o život?
„Ano, bydlela jsem totiž v podnájmu v domě na křižovatce hlavního

volant a chytl se za hlavu! Průvodce
nám nařídil zaujmout pozici podobnou té v letadlech s hlavou na
kolenou. Naštěstí jeden duchapřítomný pasažér se ujal řízení a autobus se mu podařilo zastavit.“
●● Proč ses vlastně v první polovině šedesátých let vrátila do
Prostějova?
„Stěhování zpátky mělo kořeny
v rodinné tragédii ze srpna 1960,
kdy při koupání v Romži tragicky
zahynul bratr Luděk. Tou dobou
jsem byla na prázdninovém zájezdu
u Černého moře v Rumunsku, kde
mě tato smutná zpráva také zastihla. Přestože mě známí odrazovali,
cítila jsem povinnost být bratrovi
na pohřbu, vydala jsem se tedy
sama vlakem do Bukurešti a odtud
letecky do Prahy. Do Kostelce jsem
ale stejně dorazila až večer v den
pohřbu...“
●● A brzy poté se moji prarodiče
stěhovali z Kostelce na Hané do
Prostějova?
„Ano, byla to samozřejmě pro oba
obrovská tragédie, otec se vcelku
logicky v jediném synovi viděl.
Lékař doporučil mojí mamince,
aby změnila prostředí, proto naši
vyměnili domek v Kostelci za jiný
v Prostějově. Aby nezůstali doma
úplně sami, jelikož sestra studovala

v Brně, požádala jsem o přeložení
z Litovle do Prostějova.“
●● A tam jsi na základní škole
v Palackého ulici strávila zbytek
profesní dráhy?
„Odučila jsem tam vlastně třicet let.
Rukama mi prošla spousta žáků,
vystřídalo se mnoho kolegů. Ráda
vzpomínám na mého prvního
ředitele během zbytku šedesátých
let, který dokázal utvořit dobrou
pracovní atmosféru. Na přelomu
sedmdesátých let jsem s tebou byla
na mateřské dovolené. (úsměv) No,
a po návratu nastoupil dlouholetý,
typicky normalizační ředitel, který
mi připravil hodně bezesných nocí.
Nebyla jsem politicky angažovaná,
zůstala jsem sama, takže se mě
neměl kdo zastat. Cítila jsem
upozadění, nespravedlnost, ale
vždy jsem se snažila, aby to v hodinách žáci nepoznali.“
●● Co bylo tvým pedagogickým
krédem?
„Jednoznačně názornost. Tabulky,
grafy, pokusy. To jsem považovala
v chemii za nejdůležitější a ze
zpětné vazby vím, že právě tyto
znalosti žákům pomáhaly k pochopení většinou nepříliš oblíbeného
předmětu. Měla jsem vždy poměrně
vysoké nároky, ale v rámci přísnosti
jsem se snažila být spravedlivá a atmosféru odlehčit, kdykoliv to bylo
potřeba. Pokud mohu soudit od
svých bývalých žáků, docela se mi
to dařilo naplňovat.“
●● Dosáhl někdo z tvých žáků
významných úspěchů?
„Asi mediálně nejznámější je
současný poslanec Radim Fiala,
kterému jsem byla třídní učitelkou.
Dále mohu jmenovat třeba Igora
Ondříčka, který vystudoval herectví a působí v Brně. Vůbec
spousta žáků ale dosáhla v budoucím profesním životě významných úspěchů.“
●● Dá se říct, že sis svoje povolání nakonec vybrala dobře?
„I když bylo psychicky nesmírně
náročné, a to ještě v dobách, kdy
žáci ctili určitou disciplínu a autoritu pedagoga, byla to dobrá
volba. Možná by mě nějaká profese
bavila víc, ale měla jsem z úspěchů
žáků upřímnou radost. Navíc to

byla jistá existence a bonusem byly
dvouměsíční prázdniny. Ty byly
nesmírně důležité, když jsem už
po tříletém manželství ovdověla
a zůstala s tebou prakticky celý život
sama, nemusela jsem mít starost,
kam s dítětem o prázdninách.“
●● Před odchodem do důchodu
jsi zažila ještě vzrušující dobu revoluce...
„U nás na škole, na rozdíl od
těch středních, se ve výuce žádná
stávka neprojevila. V nejvyšších
ročnících se v rámci humanitních
předmětů politicko-společenské
proměny s žáky diskutovaly, já
jsem to v přírodopise ani chemii
nijak nezaznamenala. Atmosféra
byla samozřejmě napjatá, někteří
angažovaní kolegové byli zpočátku
velmi opatrní a nechtěli se do
žádných petic či protestů zapojit. Asi nejviditelnějším znakem
změn byl návrat k oslovování paní
učitelko, pane učiteli... (úsměv)“
●● A taky se změnilo vedení
školy, že?
„Ty poslední roky do jisté míry
vyvážily předchozích skoro dvacet normalizačních let. Počátkem
roku 1990 jsme se na schůzce
v přírodopisné učebně dohodli na
nutnosti výměny na postu ředitele,
kterým jsme si zcela samozřejmě
zvolili dlouholetého kolegu. A byla
to dobrá volba, vztahy mezi kantory
a ředitelem se posunuly na jinou kvalitativní úroveň a zase jsme se mohli
volně nadechnout. Přesto jsem ale
v měnících se podmínkách větší svobody, kterou bohužel ne všichni žáci
a rodiče chápou v pozitivním smyslu,
využila termín odchodu do penze,
v níž jsem už přes dvacet let.“
●● Není ti v důchodu dlouhá
chvíle?
„Zpočátku jsem byla ještě docela
aktivní, však si vzpomeň, s jakým
nadšením jsem absolvovala univerzitu třetího věku. (smích) Tak nějak
automaticky jsem předpokládala, že
hlavní náplň bude úvazek babičky,
vnoučat jsem se ale dočkala až po
sedmnácti letech. Teď jim ráda
něco upletu, krom času stráveného
s děvčaty luštím křížovky a čtu.
Občas si zajdeme s jednou známou
na kafíčko a popovídat si.“

vizitka

MARIE KALÁBOVÁ
✓ narodila se 3. dubna 1937 v Hradci Králové, od
roku 1939 žije s přestávkami v Prostějově
✓ dědeček vlastnil koloniál v Dolní ulici, otec pocházel z Českomoravské vysočiny a byl jedním z průkopníků vojenského
letectví v meziválečném období, po válce dosáhl hodnosti majora
✓ vystudovala Vyšší pedagogickou školu v Brně, obor biologie-chemie
✓ působila na základních školách v Litovli a v Prostějově na Palackého ulici
✓ na amatérské úrovni měla blízko k divadlu a hudbě, hudební výchovu
také příležitostně učila
✓ zajímavost: coby čerstvá penzistka absolvovala medicínu na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci
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PROSTĚJOV A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Kam vyrazit v létě na dovolenou?

Ačkoliv je léto ještě poměrně daleko, je nejvyšší čas začít plánovat a popřípadě již
i koupit dovolenou. Nevíte
kam vyrazit? Pak se zkuste inspirovat na následující
tematické straně, která je
dnes věnována CESTOVNÍM
KANCELÁŘÍM. Zjistíte, které
destinace jsou letos hitem,
a zda je výhodnější nakoupit
zájezd již nyní nebo s koupí vyčkat na poslední chvíli. Mnohé
„cestovky“ ještě v tyto dny nabízejí takzvané zájezdy na první chvíli, které lákají nejen na
nižší ceny, ale i na řadu bonusů.
Tak neváhejte, čtěte, vybírejte,
plánujte a nakupujte
Texty připravila:
Aneta Křížová

Plánujete letní dovolenou, ale ještě nevíte,
kam byste se přesně chtěli podívat? Různé
prestižní společnosti každoročně vyhlašují
nejlepší destinace, kam stojí za to vyrazit.
Jednou takovou je Lonely Planet renomovaný turistický průvodce, který sestavil top
deset destinací pro rok 2015.
Na prvním místě deseti nejlepších destinací
se umístilo Tunisko. Tato země po nepříznivém období, které má za sebou, opět vzkvétá.
Cestovní ruch zde opět ožil a z hlediska bezpečnosti je již vše v pořádku. Všechna varování
byla stažena a žádné nebezpečí tedy nehrozí.
Kosmopolitní Tunisko je zemí zářícího slunce
a odpočinku. Dýchne na vás svou orientální
vůní a mystickým prostředím. Co se týče cen
zájezdů do Tuniska, tak ty by měly zůstat při
zemi. Snaží se totiž, aby turisté opět začali tuhle
zemi s chutí a radostí navštěvovat. A že má
co nabídnout, o tom žádná. Architektonické
skvosty jsou téměř na každém rohu. Milovníci hvězdných válek můžou zamířit do vesnice
Matmata, která je známá pro své troglodytí

obydlí (jeskyně), okouzlí vás i kamenité krajiny
s neobyčejnými scenériemi.
Chcete-li poznat nejznámější památku Tuniska, pak byste měli navštívit město El Jem.
Zde se totiž nachází druhé největší dochované koloseum. Kartágo je dalším místem, kam
míří řada turistů, zejména kvůli slavné bitvě u
Kartága. Zapomenout bychom neměli ani na
největší poušť světa, a to Saharu. Dále také na
Tozeur, kde se nachází několik oáz, které spojují 2 velká solná jezera. Při cestě výše zmíněným
Kartágem stojí za zastávku lokalita Sidi Bou
Said, která turisty oslňuje unikátní architekturou kombinující modrou a bílou barvu. Při
shánění ubytování v Tunisku třeba pečlivě vybírat. Některé tříhvězdičkové hotely již dávno
tomuto hodnocení neodpovídají. V této zemi
je nejvhodnější se ubytovat ve čtyř a více hvězdičkových hotelech.
Na druhém místě se v top destinacích umístila Jižní Afrika, na třetím místě pak Šanghaj,
Samoa, Bali, Uruguay, dále Portugalsko, Tchaj-wan, Rumunsko a Burkina Faso.

Máte negativní
zkušenost s cestovní
kanceláří?

Tři z deseti
Prostějovanů uvedli,
že mají nějakou
špatnou zkušenost se
zájezdem od cestovky.
vzorek: 280 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy

Letní dovolená? Uvažujte o ní již dnes a ušetříte...
Ještě do konce března užijete slevy za
včasný nákup
Cestujete-li bez dětí, ještě do konce března
můžete využít slevy dvacet procent ze základních cen včetně příplatků za stravování
a nadstandardní typy pokojů. Cestujete-li
s dětmi, do konce března využijte slev „Dítě až
do 18 let zcela zdarma + 6 % bonus rodina“.
Ve hře jsou i další výhody, spojené se včasným
nákupem. Jsou to například slevy na transfer
k odletu a příletu, prioritní místa v letadlech,
zvýhodněná nižší záloha či možnost změny
zájezdu do deseti dnů před odletem zdarma.
Kdo už má o letní dovolené jasno, neměl
by s nákupem dlouho váhat. Spoléhat na
last minute se nemusí vyplatit, neboť máte
nejen omezený výběr, ale je dosti možné, že
takto neušetříte, protože je pravděpodobné,
že cestovní kanceláře budou nuceny reagovat
na slábnoucí kurz koruny, tedy zdražit zájezdy.
Je třeba také zmínit, že při sjednání zájezdů na
first minute zpravidla máte i lepší podmínky
v připojištění.
Trend poslední doby je rodinná exotika
Na poznávací zájezdy začaly v posled-

PROSTĚJOV Věřte, že právě nyní je ta
nejvhodnější doba na plánování dovolené. Při koupi zájezdu můžete ušetřit
mnoho tisíc korun a také využít zajímavých výhod. Navíc nabídka destinací
i hotelů zatím ještě není naplněná a máte
z čeho vybírat.
Důležitý je správný výběr
Pokud plánujete rodinnou dovolenou, je
důležité zohlednit věk vašich dětí. Dovolená se rozhodně musí přizpůsobit menším
dětem. Dále je dobré vybírat lokality, kde
se s dětmi počítá. Některá letoviska nabízejí
skvělý animátorský program, mají vyhrazené prostory a nabízí i stravu, přizpůsobenou
pro rodiny s dětmi. Ve vybraných hotelech
pak najdete dokonce i rodinné kluby. Jedním
z takových je například MANGO CLUB, jehož programy jsou připraveny tak, aby se zabavily nejen ratolesti, ale i celá rodina. Naleznete je v Bulharsku, Egyptě, Maroku, Řecku,
Španělsku, Tunisku i v Turecku. Vyhledáváte-li naopak klid, můžete se zaměřit na nabídku hotelů, které jsou pouze pro dospělé.
I takové jsou na trhu v nabídce.

Ilustrační foto Exim tours
ní době jezdit i rodiny s dětmi. Rodiče v terénních vozech, potápění nebo mnochtějí ukázat svým potomkům svět. Za- ho sportovních aktivit na plážích.
tímco dříve jezdily na takovéto zájezdy
především jednotlivci či páry. Avšak
i u pobytových pobytů je patrný větší
zájem o nejrůznější výlety a aktivity, kteNám. Edmunda Husserla 18
rými si svou dovolenou můžete zpestřit.
tel.: 587 070 082,
Nejde jen o poznávání dané země, ale
774 747 277
na výběr je i zábava, jako návštěvy aquaparků, delfinárií, projížďky na jeepu či

Kdy je nejvhodnější
kupovat dovolenou?

ny, animátorskými programy atd., které již v letních nabídkách last minute
nejsou mnohdy k dostání. Výhodami
first minute jsou tedy: velké slevy až
třicet procent, nízké zálohy, bonusy
navíc, široká nabídka zájezdů, a také
klidný výběr bez stresu a nervů.
Co se týče last minute, to jsou zájezdy
na poslední chvíli. Tyto zájezdy pořídíte těsně před odjezdem, ale i měsíc předem. Ceny těchto zájezdů a doba, kdy
se zájezd objeví, zda je vůbec k dispozici, se odvíjí od volných míst určitého
zájezdu. Pro cestovní kancelář je totiž
výhodnější prodat tato poslední volná
místa za nižší cenu, aby nemusela platit
poplatek za neobsazené sedadlo v letadle nebo nevyužitý rezervovaný pokoj
v hotelu. Takže ti, co nemusejí volit termín dovolené v předstihu, raději čekají
na zájezd na poslední chvíli. Jen pak
rychle sbalí kufry, zažijí trochu stresu
i presu a hurá na dovolenou. Někdy
se však jedná o doprodej posledních
míst, takže pro čtyřčlennou rodinu
může být celkem problém zájezd na
poslední chvíli sehnat. Výhodou last
minute je hlavně její razantně nižší
cena. Ovšem mezi nevýhody se pak
řadí omezený výběr, omezený počet
volných míst a žádné bonusy. Je tedy
těžké jednoznačně odpovědět, zda je
vhodnější nakoupit dovolenou first
minute nebo last minute, každá z těchto variant má to své a také záleží na
tom, co očekáváme.

15020910126

Koupit dovolenou teď nebo až na
poslední chvíli? Říká se: „Kdo dřív
přijde, ten dřív mele.“ Je tomu tak
ale i u zájezdů? Je výhodnější koupit last nebo first minute zájezd?
Na to se zaměříme v následujícím
článku…
First minute je koupě zájezdu na první chvíli či první moment. Zde platí,
čím dříve objednáte, tím větší slevu
a výhody máte. Mezi výhody se většinou řadí dítě zdarma, což se určitě
hodí, dále parkování na letišti zdarma,
transfery na letiště zdarma, výhodnější storno podmínky, různé dárky,
výlety atd. Nabídky first minute jsou
velice široké, můžete si tedy vybrat,
jaký zájezd chcete, což u zájezdů last
minute je právě naopak. Tam vybíráte
již z těch, kde ještě zůstalo nějaké místo volné. Ještě nyní je šance zakoupit
zájezdy first minute. Tyto nabídky ale
brzy budou končit. Nejvýhodnější
jsou v lednu, ještě i v únoru a někdy
i do poloviny března. Včasně zakoupené zájezdy jsou vhodné pro ty,
kteří mají stanovený termín dovolené
dlouho dopředu, chtějí si vybrat z co
nejširší nabídky, za dobré ceny s možností nějakého bonusu. Výhodou
jsou také nízké zálohy, pohybují se od
1000 Kč za osobu.
Nabídky first minute hojně využívají
početnější rodiny s dětmi, které si přejí
pokoje pro rodiče a děti, s výhledem
na moře, ubytování s tobogány, bazé-

15021210138

15021210131

15021010127

www.123rf.com
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nabídka realit, nemovitostí a řádková inzerce
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

777 251 878

Rodinné domy:
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Koupím garáž. T.: 702 681 036
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu
2+1+komora(72m2), v nově zrekonstruovaném domě. Parkování před domem.
Pošta, obchod, autobus v místě. Vlastní
topení, voda, plyn, internet. Cena 5 400 Kč
+ zálohy na energie. Tel.: 602 718 545
Pronajmu 2 kanceláře za 4 000 Kč
+ ink.(i jednotlivě). Tel.: 777 942 039
Nechceme bydlet už v podnájmu
a proto koupím byt 2+1, 3+1 s balkonem.
722 539 880

Hledáme pronájem bytu 2+1. Tel.:
731 127 771
Hledáme ke koupi dům se zahradou
nebo pěkný stavební pozemek. Můžeme
Kupujeme byty, domy, pozemky, pří- vyplatit okamžitou zálohu až 300 000
padné dluhy, exekuce nejsou překáž- Kč. Tel.: 774 405 644
kou. PhDr. Srnová. Tel.: 608 233 608
Prodám DB byt 4+1, 1. patro, ul. J. ZrzaPronajmu 1+kk, 4 600 Kč + zálohy el. + vého, po rek. Cena 1 525 000 Kč + zaříplyn cca 500 Kč, kauce 9 000 Kč. Tel.: zení. Tel.: 608 934 935
739 058 135
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotoNabízíme pronájem 1+1 s lodžií. Tel.: vosti. 774 409 430
774 421 818
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Pronájem 1+1, blízko centra, 5.000,+ink., tel.: 608 111 622
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776 087 428

Hledáme ke koupi větší byt 3+1,4+1.
Tel.: 774 421 818
Hledám k dlouhodobému pronájmu byt
vel. 4+1 a větší. Tel. 724 751 229

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.
Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův.
stav. Tel.: 774 101 818

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

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 Prodám konzumní brambory žluté i červené jakékoliv množství. Cena 5,50 Kč/Kg.
Rychlá půjčka PV a okolí. Tel.: Tel.: 731 721 330

Koupím chatu, nebo malý RD 2+1 u přehrady, v Mostkovicích nebo Domamyslicíh.
728 318 836

Pronajmu byt 2+1, 1.posch., ul. Barákova.
Tel.: 727 875 306

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

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 vě- Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
řitelů. Konzultace zdarma denně na dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 nebo
739 066 462
605 405 953

Potřebuji koupit pěkný dům, nebo vilu
v Prostějově. 732 388 718

VOLEJTE: 739 322 895

0,5
Až pětset tisíc korun
si můžete půjčit i klientů
naší řádkové inzerce
rubriky FINANCE

PRODEJNA IVKA-Pluml. ul, přiRychlá půjčka bez poplatků. Volejte pomíná svým zákazníkům, že máme
široký výběr kvalitních českých koza604 603 644
ček, sněhulí, gerlachů, teplé papuče,
důchodky a zboží na velmi problémoAUTO MOTO
vé nohy i nadměrné velikosti. Pomůžeme s výběrem, otevřeno i v sobotu.
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
Tel.: 603 445 601.

RŮZNÉ

UZÁVÌRKA

Hledám doučování pro středoškoláka
z matematiky. Tel.: 776 032 307

ØÁDKOVÉ NZERCE

OZNÁMENÍ

pro další èíslo je
v PÁTEK 20. února
v 10.00 hodin

Hledám partnerku pro striptýzová
vystoupení na soukromých party.
Tel.:704 791 192
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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 1.585.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Mořice
560.000 Kč
* RD Alojzov
740.000 Kč
* RD po rek.Tovačov
2.300.000 Kč
* Komerč.objekt Držovice 3.800.000 Kč
* Pronájem 1+16.500,- 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, Vrahovice 1.100.000 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. NeprodáNabízíme dlouhodobý pronájem neby- Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE vejte překupníkům, ale odborníkům za
tových prostor (78m2), vhodných jako a poskytneme Vám jednu půjčku. nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
kanceláře, ordinace nebo sídlo firmy. Pro- Pracuji pro více věřitelů Volejte: 777 551 492 Jindřich Skácel.
story: 2 kancl., 1 zas. místnost, sklad + WC
+ koupelna. Vybavení: satelit, Wifi Adsl.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplaParkování přímo před sídlem. Cena 6 800
tím starožitnosti umělecké a sběratelské
Kč + zálohy na energie. Tel.: 582 360 184
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
Koupím novostavbu RD v PV. Tel.
gramofony, nábytek z chromových tru774 858 723
bek i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
po rekonstrukci, 774 409 430
a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Prodám novou garáž, Moravská ul.
Info na tel.: 777 011 148
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruoa stříbrné mince, hodiny a hodinvaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastěky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
hování ihned. Tel: 737 112 123
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty,
Pronajmu rodinný dům v širším centru
města Prostějova, patrový, 4+1, 110 m2 Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
plus terasa a balkón, částečně zaříze- do domu, bez poplatku předem. Tel.: Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
ný, neprůchozí pokoje, 1x koupelna, 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
2x WC. Nájemné 6 900 Kč + 3 900 Kč
základ. energie a voda. Tel: 777 561 955, Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji pro zbraně, vojenské předměty, hodie-mail: galerieopen@seznam.cz
více věřitelů.
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
Koupím byt v ul. Tylova, Mozartova
a jinou veteš. Vykoupíme také celé poa okolí, popř. Sídl. Svobody. Spěchá. Tel.: Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze zůstalosti a zajišťujeme komplexní vyještě dnes. Tel.: 603 218 330
606 352 444
klízecí práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303.
Hledám pronájem garáže v Prostějově Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
– Krasicích. Tel.: 608 147 562
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Koupíme RD do 1mil.
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Tel.: 774 858 723
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatKoupíme byt 2+1 nebo 3+1 v Prostějo- ky. Volejte: 775 02 12 12
vě nebo blízkém okolí Prostějova. Tel.:
774 414 525
Koupím tenhle typ křesel 3 000-5 000 Kč
dle stavu. Tel.: 603 161 569
Pronajmu 2+1, 64m2, 2. patro,
Okružní ul. v Pv. Volný od března
PRODÁM
2015. Tel.: 776 552 085 (7-18)
Půjčka rychle a spolehlivě. Volejte
zdarma 800 883 883
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Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
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Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu garáž + malou zahrádku,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. ul. Zahradní. Tel.: 602 546 175
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ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌşŬƉƌŽŶĄũŵƵ
ƉƌŽƐƚŽƌǇƐůŽƵǎşĐşƉŽĚŶŝŬĄŶş͕ŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͕ŐĂƌĄǎŽǀĄƐƚĄŶşĂƉĂƌŬŽǀĂĐş
ŵşƐƚĂ;ĚĄůĞũĞŶͣW^W͕EW͕'^ĂWD͞ͿǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬϮ͕ϵϰŵϮ͕W^Wē͘ϭϲϰ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϯϮ͕ϵϬŵϮ͕W^Wē͘ϭϴϳ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϯ͕ϰϬŵϮ͕EWē͘ϳϭϳ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϳŵϮ͕WDē͘ϱϮϴ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϳŵϮ͕WDē͘ϳϮϬ
ͻƵů͘ŽůŶşē͘ϯϲϱϵͬϰǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϱϱ͕ϮϵŵϮ͕W^Wē͘ϭϭϭ
ͻƵů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϮϮ͕ϮϱŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϱ
ͻƵů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗Ϯϲ͕ϵϴŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϲ
ͻƵů͘WŽůŝƓĞŶƐŬĠŚŽē͘ϰϰϲϳͬϯǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŐĂƌĄǎŽǀĠƐƚĄŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗Ϯϲ͕ϯϵŵϮ͕'^ē͘ϴϬϮ
ͻƵů͘WŽůŝƓĞŶƐŬĠŚŽē͘ϰϰϲϳͬϯǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŐĂƌĄǎŽǀĠƐƚĄŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϮϬ͕ϳϳŵϮ͕'^ē͘ϴϬϵ
ͻƵů͘ŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϭϯϰͬϭϵǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϳ͕ϰϬŵϮ͕W^Wē͘ϮϱϮ
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Dne 17. února 2015
oslaví své 60. narozeniny
pan Jiří FRÉHAR
z Prostějova.
Do dalších let přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Manželka Jarmila, syn
Jiří s rodinou a syn Roman.

Pondělí 26. ledna 2015

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

vzpomínky, pohřby
17
www.vecernikpv.cz

VZPOMÍNKY

smuteèní oznámení
Kdo v srdcích žije, neumírá.

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

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Dne 21. února 2015
by oslavila 70 roků
paní Olga PÁLENÍKOVÁ
z Ochoze.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinou.
Po práci je spánek sladký,
tiše dřímej věčný sen…
Spi klidně, Tvoji drazí na
Tě nikdy nezapomenou.

Ku příležitosti 100. výročí narození
paní Vlasty FRANTALOVÉ,
rozené Cáskové,
připadající na 21. únor (1915),
bychom ji rádi popřáli
všechno nejlepší.
Dětství prožila v Prostějově
na ulici Mlýnská č. 6 spolu s pěti
sourozenci. Většinu života
ale bydlela se svým manželem
Ondřejem po svatbě od roku 1944 v
nově postaveném domě v ulici
Fanderlíkova 48. Pracovala jako
úřednice v Komunálních službách
na ulici Šlikova ve dvoře domu č. 22.
Poslední léta pak bydleli na sídlišti
Svobody 1/2. Spolu s manželem
vychovali 3 děti a dnes by se mohla
těšit ještě z 8 vnoučat a 9 pravnoučat.
Bohužel již od roku 1991 není mezi
námi a manžel ji následoval za 10 let.
S láskou na ni vzpomínají dcera
Olga a synové Václav a Petr
s rodinami. Na snímku dole je
v kruhu svoji rodiny.

Dne 15. února 2015
uplynuly dva roky plné bolesti
od úmrtí milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana Rudy DOLEŽELA,
jehož smrt zavinilo
pochybení lékařů.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Anna,
dcery Jitka a Petra a vnoučata.

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 20. února 2015
si připomeneme 7. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, děti a tatínek.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále
– spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

František Zavadil 1934 Prostějov
Věra Nakládalová 1934
Dubany
Drahomíra Adamová 1931
Brodek u Prostějova
Jan Kundrát 1934
Prostějov
Drahomíra Baráková 1928
Malé Hradisko
Danuše Studená 1945
Držovice
Karel Šimek 1942
Prostějov
Milan Kaleja 1946
Kobylničky

Pondělí 16. února 2015
Milada Maková 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
ějov
Středa 18. února 2015
Jaroslav Řezníček 1947 Olšany 11.00 Obřadní síň Prostějov
ějov
JaroslavŠmíd-1971-Kostelecn/H,středa18.2.v11.45hod.OSPV+krem.
Ludvík Hloušek 1930 Otaslavice Miroslav Bezslezina 1950 Prostějov
Ondrej Gábor 1967
Krumsín Ing. Oldřich Novotný 1929
Prostějov
Alena Kolaříková 1930 Vrahovice
Břetislav Kratochvil 1934 Plumlov Josef Dlouhý 1929
Olšany u Prostějova
Marta Osohová 1933 Klopotovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Anděla Pazderová 1928 Prostějov
Jiří Šindler 1963
Štětovice
Miloslav Navrátil 1940 Prostějov
Vlasta Jáněová 1930 Prostějov

Pondělí 16. února 2015
Petr Holman 1962 Lešany 11.45 Obřadní síň Prostějov
Anna Zlámalová 1941 Vrahovice Jarmila Mezuliáníková 1933 Troubky
Zdenka Marková 1937 Hrubčice Jaroslav Polách 1931
Želeč

Pohřební stužba A.S.A. TS
Dne 18. února 2015
vzpomínáme první smutné výročí,
co nás opustila dcera a sestra
slečna Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou.
Už jen kytičku květů na hrob
Ti můžeme dát, chvilku postát
a tiše vzpomínat.

Za všechnu lásku Tvou, co vděkem
dnes Ti můžeme dát, hrst vonných
květů na pozdrav a pak jen vzpomínat.

Nejsou již mezi námi

Anežka Smékalová 1928
Čechy pod Kosířem
Věra Novotná 1929
Čelčice
Věra Králíčková 1922
Prostějov
Věra Vaňková 1925
Určice

Poslední rozlouèení

Pondělí 16. února 2015
Helena Uhrová 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 20. února 2015
Josef Jež 1925 Čelčice 11.45 Obřadní síň Prostějov

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

Dne 19. února 2015
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Rodina

Dnes, tj. 16. února 2015
si připomínáme 5. výročí úmrtí
paní Drahomíry PÁLENÍKOVÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Hana a Drahomíra s rodinami
a sestra Marie.

V našem srdci zůstaneš,
i když s námi nejsi dnes.

Dne 20. února 2015
uplyne 10. výročí ode dne úmrtí
pana Zdeňka BUDÍKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Hana, dcera Petra
a syn Michal.

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

* dárek od Veèerníku v podobì reklamních pøedmìtù, který bude k vyzvednutí pøímo v redakci
* poukaz na vybrané služby Studia Jiøí Malý v hodnotì 200 Kè
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou inzerci v hodnotì 380 Kè zcela ZDARMA!
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostìjovì!
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 13 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Roènì vydáváme minimálnì 15 vkládaných speciálù ZDARMA
* možnost zapojit se do soutìže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN

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

Dne 13. února 2015
uplynuly 4 roky, co nás
navždy opustila naše drahá
maminka a babička
paní Emílie HRABALOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
Jiřina a Dagmar s rodinami.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dálespi sladce, vždyť se opět shledáme.

Dne 14. února 2015
uběhlo pět smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
dlouholetá kolegyně
a především kamarádka,
paní Marie PECINOVÁ.
Stále vzpomínáme.

20. únor 2015
je den nedožitých 100 roků
paní Marie ČEČMANOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi.
Synové Leo
a Milan s rodinami.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět…

Dne 17. února 2015
tomu bude 5 let,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn a bratr
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, maminka a bratři.

Dne 19. února 2015
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Josefa KOUKOLA
z Vranovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Alena
a děti s rodinami.

CHCETE Večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

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

nalistujte
stranu 26

NOVÁ MEGA SOUTĚŽ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
SLOŽTE PUZZLE A VYHRAJTE!
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 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst, služby

H&D, a.s. přijme švadleny s praxí v oděvní
pásové výrobě – mladodůchodkyně vítány
na klíčové operace při výrobě bund a pánských vlněných plášťů na dobu určitou do
30.10.2015 s možností prodloužení, popř.
i na kratší dobu. Samostatnou provozní
účetní s minimálně 4 letou praxí v provozní
Možnost práce z domu přímo pro naši účtárně právního subjektu (i mladodůchodfirmu. Montáž ozdobných předmětů. kyně) pro pracoviště Olomoucká 37, ProsPro informace pište SMS s adresou na tějov. Nabídky zasílejte na central@hdas.cz
nebo Olomoucká 37, Prostějov 796 01
tel: 774 807 944

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

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

Přijmu důchodkyni na přivýdělek do provozu sběrny opravy oděvů. Tel.: 702 870 751
Knižní velkoobchod v Pv přijme
prodejce. Vlastní osobní auto podmínkou. Peníze každý týden. Tel.:
777 280 967
Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 775 406 363

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do třísměnného provozu manipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme zázemí
stabilní společnosti, závodní stravování, mzda 70-90 Kč/hod. Požadujeme platné osvědčení na VZV, praxi
v oboru, bezúhonnost. Informace tel:
582 302341, životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz

Hledám elektrikáře.774 989 007

SLUŽBY - SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
Samostatný kuchař/-ka
Koordinátor /-ka výroby
Obsluha zařízení v galvanovně
Lakýrník/ce
Pokladní ve směnárně
Zahradnické práce ve
výrobě v okrasné školce
Řidiči nákladních automobilů
pro převoz zvířat
Provozní elektrikáři

67 Kč/hod
20 000 Kč
25 000 Kč
12 000 Kč
120 Kč
15 000 Kč
58 Kč

Jednosměnný
Střední odborné
Fišer Michal
Turnusové služby Střední odborné
PenzionarestauraceUChmelůs.r.o.
Jednosměnný provoz ÚSO s maturitou
Koutný spol. s r.o.
Třísměnný provoz Základní
GALVA s.r.o.
Jednosměnný
Střední odborné
Fun riders tech s.r.o.
Turnusové služby ÚSO s maturitou
MIFIN s.r.o.
Jednosměnný
Nižší střední odborné
Branislav Mrva

25 000 Kč

Noční provoz

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ
721 344 771. Práce strojem UNC, VRÁNA. Výmalba místností od 15,-/
výkopové, terénní práce.
m2, nátěr dveří od 350,-/ks, nátěry
radiátorů, železných konstrukcí, maloMěření profesionální Termokame- vání všeho druhu. Na přání provedeme
rou ve vysokém rozlišení. Optimál- i úklid. Tel.: 775 652 906
ní zimní počasí. Tel.: 602 719 273
Stěhování bez pomoci zákazníka
Doučování angličtiny pro děti a zaa vyklízecí služby. Rychle, levně.
čátečníky. T.: 775 263 893 email.:
Prostějov 604 389 367.
zdenka.kopecna@gmail.com
Rekonstrukce koupelen. Tel.: 605 459 652
Nabízím pánský striptýz pro vaši párty. Tel.: 704 791 192
Nabízíme veškeré stavební práce, monOdvezu letáky, kartony, knížky, spo- táže, sádrokartony, malířské a obklaráky, ledničky, pračky, mikrovlnky dačské práce. Tel.: 774 027 014 nebo
a bojlery. V okolí Pv. Tel.: 608 887 129 732 624 447

Provoz

Kvalifikace

Střední odborné

100 Kč/hod. Třísměnný provoz Střední odborné

Firma

MAKOVEC
Žolíková práce s.r.o. Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov

15021120134

15012720040

HLEDÁME ŘIDIČE na nákladní sta- HLEDÁME ZEDNÍKY - DLAŽDIČE
vební automobily SCANIA, požadav- a další šikovné pracovníky do naší staky: řidičské oprávnění C, E, profesní prů- vební firmy. Tel.: 739 374 894
kaz, psychotesty. Tel.: 603 234 002
Práce: www.pracedomu.info
SOŠp a SOUs, Prostějov, Lidická 4,
Hledáme dva pracovníky/ce obsluha
hledá uchazeče na obsazení pracovní
neutralizační stanice a obsluha zinkopozice školník – údržbář. Informace na
vací linky. Nástup ihned. Info p. No- Hledáme vhodného uchazeče na potel.: 582 342 311. Nástup od 1.3.2015
zice: Pracovník skladu surovin. Práce
vák 606 031 220
v mužském kolektivu, nepřetržitý
Přijmeme pracovníka na obsluhu ven- Přijmeme provozního elektrikáře provoz. Požadavky: VZV, středoškolkovního grilu. Nutný zdravotní průkaz na HPP. Tel.: 606 031 220 p. Novák. ské vzdělání, praxe v oboru výhodou.
a zkušenosti s obsluhou grilu. Práce na Nástup ihned.
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
ŽL/IČO nebo na dohodu o provedení
komunikativnost. Nekuřák výhodou.
práce. Pracoviště: Prostějov. Vážní záNabízíme: Zajímavé platové ohodINTIMMO
–
spodní
prádlo
přijme
pracojemci volejte tel. 603 221 538.
vitou prodavačku na HPP do své prodejny nocení, práci v moderním závodě,
Bezpečnostní a úklidová agentura v OG Arkáda (vedle Tesco) Prostějov. perspektivu. Obsluha výrobní linky.
přijme nové zaměstnance, invalidní Zkušenosti s prodejem, spolehlivost, sa- Práce v mužském kolektivu, nepředůchodce, na pracovní pozice vrátný mostatnost, práce také o víkendech. Živo- tržitý provoz – harmonogram. Poa úklidový pracovník. Místo výkonu topis s sebou. Kontakt nejdříve telefonický: žadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru
výhodou. Požadujeme: Pečlivost,
v Prostějově. Informace na tel.čísle: 608 248 766, Po – Pá 10.00 – 14.00 hod.
flexibilita, komunikativnost. Nekuřák
602 786 692
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme výhodou. Nabízíme: Zajímavé plado třísměnného provozu obsluhu tové ohodnocení, práci v moderním
Firma DOSEDĚL IZOLACE s.r.o. vertikálního karuselu. Požadujeme závodě, perspektivu. Strukturované
hledá spolupracovníka na pozici praxi na karuselech, samostatnost, životopisy zasílejte na adresu firmy:
klempíř/-izolatér. Praxe v oboru flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní PROFROST a.s., J.B.Pecky 4446/15,
a pozitivní přístup podmínkou. společnosti, dobré platové podmín- 796 01 Prostějov nebo e-mailem:
Práce na ŽL. Tel.: 604 252 330, ky, závodní stravování, uchazečům sekretariat@profrost.cz
info@izolace-dosedel.cz
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v ubyPRÁCI HLEDÁ
Zavedená strojírenská firma v Prostějotovně. Tel: 582 302 341. Životopisy
vě přijme pracovníky do HPP případně
zasílejte na hanakov@hanakov.cz
Hledám práci na HPP, mám SEŠ prabrigádníka na profesi zámečník – svářeč
a pracovníky do práškové lakovny. Ná- Hledám šikovného stolaře na ŽL. Tel.: xi, zkušenosti v ekonomice, obchodní
odd., nákup-prodej. (PC, GSM, vlaststup ihned. Tel.: 603 211 144
608 863 532
ní auto). Tel.: 777 942 039 Nováková.

HLEDÁTE PRÁCI?

15021320148

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

15021220136
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NEZAMĚSTNANÝCH PŘIBYLO
Vývoj podílu nezamìstnaných osob v Olomouckém kraji a ÈR

15020210093

Zdroj: Úřad práce ČR
OLOMOUCKÝ KRAJ V otázce nezaměstnanosti během prvního měsíce
tohoto roku nepanuje přílišná radost. V lednu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji oproti minulému měsíci zvýšil
o 1 565 lidí na celkový počet 40
555 osob. Vzrostl i podíl nezaměstnaných o čtyři desetiny procenta
na 9,2 procenta. Naštěstí se ale naopak výrazně zvýšil počet hlášených volných pracovních míst. Ten
v rámci celého kraje vzrostl o plných
dvacet procent na celkový počet
3 365 míst.
K 31. lednu 2015 evidoval krajský Úřad
práce v Olomouci celkem 40 555 uchazečů o zaměstnání. „Oproti prosinci se
skutečně jedná o navýšení, ale na druhé
straně jde také o nejnižší lednovou hod-

notu za poslední tři roky. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2014 je nynější
počet nezaměstnaných nižší o 5 849 osob,
tedy o plných třináct procent,“ vypočítává
Jaroslav Mikšaník z oddělení analýzy trhu
práce Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Olomouci. Jak dále dodal,
v průběhu ledna bylo v kraji nově zaevidováno 5 212 uchazečů o zaměstnání,
z toho 841 osob, které přišly do evidence
„pracáku“ z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský
list. Počet nově registrovaných byl o 128
osob vyšší než v předchozím měsíci, ale
o 321 lidí nižší než v roce 2014. „Z evidence odešlo během ledna celkem 3 647
uchazečů. Bylo to o 1 024 osob více než
v předchozím měsíci a zároveň i o 1 154
osob více než ve stejném měsíci předchozího roku,“ sdělil Jaroslav Mikšaník.

A jak je na tom konkrétně Prostějov? „Aktuálně je na prostějovském Úřadu práce
hlášeno 5 823 lidí, což je o 315 osob víc
než předešlý měsíc. Naproti tomu je hlášeno 702 volných míst, o každé z nich se tak
v průměru může ucházet až osm klientů úřadu. Podíl nezaměstnanosti činí v Prostějově
7,3 procenta, což je nejméně v celém Olomouckém kraji,“ uvádí Jaroslav Mikšaník.
Určitě není bez zajímavosti, že v rámci celého kraje je u firem největší poptávka po soustružnících, zámečnících, svářečích či opravářích strojů.
Obrovskou šanci najít okamžitě nové
zaměstnání mají ovšem také skladníci,
řidiči vysokozdvižných vozíků a řidiči
kamionové dopravy. „Stále přetrvává také
i poptávka zaměstnavatelů po řemeslnících
z oblasti stavebnictví, po strážných a elektrotechnicích,“ dodává Mikšaník.
(mik)

Pondělí 16. února 2015
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soutěže
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SUDOKU
VYHRAJTE
SVĚT ZDRAVÍ!

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
A VÝHERCE
Správná odpověď z č. 6: na snímku byl
objekt SZŠ Vápenice. Vylosovaným
výhecem, který získal POUKAZ na
nákup v obchůdku U DUBINKY, se
stal Viliam GRNÁČ, Prostějovská 79,
Mostkovice.
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 19. ÚNORA,
12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ
23. ÚNORA 2015.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ
V HODNOTĚ 400 do restaurace
JADRAN CLUB v Hradební ulici.

www.svet-zdravi.cz

ku obdrží pořádně vydatnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla firma BRUTUS! Výhru
si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba
hned v rámci tohoto vydání, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a
graficky mírně poupravili jednu z nových
členek Zastupitelstva Statutárního města
Prostějov, která moc touží po změně...

15021060130

15021060128

Svet zdraví ROSA

BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

OSMISMĚRKA

Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze čtvrtého dějství „pod srdíčkem“ čekáme v redakci tentokrát DO
ČTVRTKU 19. 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 výše
zmíněnou cenu od občerstvení ŠPIZZA,
NEJEN INTERNETOVÝ OBCHŮDEK
zveřejníme v dalším vydání. Najdete
VÁM NABÍZÍ SKVĚLÉ MOŽNOSTI NA...
jej v prodeji tradičně od PONDĚLÍ 23.
ÚNORA 2015.
Takže, neváhejte a zajistěte si i příští číslo.
Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O PYŽAMKA

Kdo je na fotografii?
Poznáte?
Hádejte, bavte se!
A berte život s nadhledem...
ří správně poznali, že se jedná o Lenku
Filipovou. Populární zpěvačku, kytaristku,
šansoniérku, která se hned dvakrát v krátké
době objevila v Prostějově naživo, poznala
velmi slušná plejáda čtenářů z vás...
Z 425 správných odpovědí, jenž jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33, Určice. Prostřednictvím Večerní-

15012860073

A ve čtvrtém vyAni
dání pod novým
d
projektem „MILUp
JJEME VEČERNÍK“
nechybí originální
n
soutěž,
ěž kkteráá sii mezii vámi získala takovou
popularitu, že si tuto zábavnou stránku
nelze bez hádání osobností ani představit. Tudíž i v sedmém čísle letošního
roku můžete bádat či tipovat, kdo že se to
zrovna nachází na tom divném obrázku.
Pokračujeme dál!
Také dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr a správně vysondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, můžete získat zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další
chutnou a lahodnou cenu, jenž opětovně
věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků.
V minulém vydání uspěli všichni ti, kte-

I 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 uitečnou cenu, která se hodí každému. Partnerem dnešního kola je totiž studia SVĚT ZDRAVÍ a vyhrát můžete
POUKAZ v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na čísla 582 333 433 či 608 960 042,
a to DO ČTVRTKU 19. ÚNORA
2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo
5 - 1 - 6 - 8, načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově stopětaosmdesátou výherkyní v řadě stala Dagmar
ŠTĚTINOVÁ, Fanderlíkova 31, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku již
obdržela POUKÁZKU do RESTAURACE U JEČMÍNKA na VALENTÝNSKOU VEČEŘI v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno dalšího výherce, který se může těÔ
šit z atraktivní ceny, zveřejníme znovu v
v
Prostejove
Ô
Ô nove
Ô
příštím čísle, které vychází v PONDĚLÍ
23. ÚNORA 2015.
Olomoucká 3199/1a
O
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli
na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je
Ô
-tGHOQtFHNQDPtUXSUROLGLYHY\VRNp]iWHÞL
Ô
ta správná šance!

AGNÁT, BANKY, BODKA, CAEN, CELA, CERVIX, GALEJE, HALA,
JÍDELNA, KNÍR, KOVY, KRYL, KUPY, LODR, ODĚREK, ORAN, OREL,
RAKIJA, RASY, RYBNÍKY, SOJA, STĚR, VĚDA, VLAK, VOZY, VÝSYP,
ZLOSYN, ZOEA

15020960125

15021060129

Správné řešení z čísla 6: ZHOTOVENÍ PORTRÉTŮ TUŽKOU NA ZAKÁZKU. Vylosovanou výherkyní je Marta ŘEHULKOVÁ, Otaslavice
502. POUKAZ v hodnotě 400 Kč od LENKY HOLÁTKOVÉ si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 19. ÚNORA 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 23. února získá POUKAZ na sortiment prodejny
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY Silvie Velebová hodnotě 400 Kč.

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou
adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce 582 333 433 a psát SMS na číslo 608 960 042, a to až do ČTVRTKU
19. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „HRACEK“. Vylosovanou výherkyní se stala Danuše SVOBODOVÁ, Drozdovice 85b, Prostějov,
která se tak může těšit na POUKAZ v celkové hodnotě 400 Kč od partnera
minulého dějství. Tím byl prostějovský obchůdek „SEKÁČ“ARMY SHOP
v Mozartově ulici. 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 mají doma malého sviště…
Partnerem dnešního kola jsou totiž PYŽAMKA.CZ 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 23. ÚNORA 2015.
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zveme vás...

TIPVečerníku
VYPSANÁ FIXA

KDY? v sobotu 21. ÚNORA 2015 od 20:00 hodin
KDE? Apollo 13, Barákova 12, Prostìjov
Vypsaná fixa opět zahlcuje Prostějov. Již tuto sobotu zavítá
do prostějovského klubu Apollo 13, kde vás zahltí pořádnou
dávkou muziky.
Pardubická skupina vznikla v roce 1994 mající základy v rocku, obohaceném o prvky jiných žánrů; sama kapela se někdy
označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její
básnické, surrealistické texty, které píše frontman Márdi. Pravděpodobně se inspiroval u Williama Saroyana - Tracyho tygr, Odvážný mladý muž na létající hrazdě - a v mnoha dalších knihách
jako například Sto roků samoty od Gabriela García Márqueze.
Během roku 2007 spolupracovali na natáčení českého filmu
Václav, který orámovala hudba z jejich tvorby. Zpěvák skupiny se
ve filmu objevil i v epizodní roli. V roce 2012 spolupracovali na
filmu Čtyři slunce.
Na sobotní koncert skupiny Vypsaná fixa si můžete zakoupit
lístek v předprodeji:
Hudební nástroje Zdeněk Tyl, Kramářská 1, Prostějov nebo
prostřednictvím serveru www.smsticket.cz

BASKETBAL

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
21.2.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. února
14:00 Pondělní Bijásek – Splněná přání
pásmo krátkých filmů
17:30 Slídil
americký film
20:00 50 odstínů šedi
úterý 17. února
14:00 Úterní Bijásek – Splněná přání
17:30 Slídil
20:00 Padesát odstínů šedi
středa 18. února
17:30 Slídil
20:00 Padesát odstínů šedi
čtvrtek 19. února
17:00 Sedmý syn 3D
americký dobrodružný fantasy film
20:00 Kobry a užovky
české filmové drama
pátek 20. února
17:30 Kobry a užovky
20:00 Žena v černém 2: Anděl smrti
britský horor

sobota 21. února
17:30 Kobry a užovky
20:00 Žena v černém 2: Anděl smrti
neděle 22. února
17:00 Sedmý syn 3D
20:00 Kobry a užovky

DIVADLO POINT

Kulturní klub
b

Barákova 12, Prostějov
pátek 20. února
20:00 Hannibal Lecter & Hard to belive & Circle
sobota 21. února
20:00 Vypsaná fixa

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 21. února
15:00 Povídání o pejskovi a kočičce
pásmo pohádek
17:30 Zloba, královna černé magie
americký rodinný film
20:00 Pojedeme k moři
český rodinný film

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
pondělí 16. února
19:00 Graffovo kvarteto
přednáškový sál

21.2.
22.2.

Sokolovna Určice
TJ Sokol Určice
U Tří bříz
OV KSČM Prostějov
Sokolovna Smržice
TJ Sokol Smržice
Sokolovna Kralice n/H
TJ Sokol Kralice n/H

čtvrtek 19. února
19:00 Baskervillská bestie

Apollo 13

akce v regionu...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V tomto roce nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také nabízíme
prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
Klub českých turistů Smržice pořádá Na vaši návštěvu se srdečně těšíme.
Ekocentrum IRIS
v sobotu 21. února autobusový zájezd
spojený s turistikou. Přihlásit na tento Zveme vás na společné zamyšlení nad otázHusovo nám. 67, Prostějov
pondělí 16. února od 16 do 18 hodin – zájezd se můžete v CA Renata v Pros- kami a záhadami života. Přednášející biottějově naproti místního nádraží (9-11 ronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné
Keramika – tvořivá dílna
a 13-16 hod) nebo přímo v KČT Smržice. i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobroSEMTAMNÍK
Podrobný program zájezdu najdete také na volné. Neděle 22. února v 9:00 hodin, Spolepondělí 16. února od 11:00 - Návštěva
čenský dům, Komenského 6, Prostějov.
www.kctsmrzice.cz.
solné jeskyně v ul. Budovcova.
čtvrtek 19. února od 8.00 do 11.00 Lazariánský servis zve seniory, handicapova- Svaz tělesně postižených v České reTvoření z keramické hlíny v Lipce.
né a rodiče s dětmi na ozdravný pobyt v mě- publice, o.s. místní organizace, Kostepátek 20. února – Exkurze do Tyflosíci srpnu v Chorvatsku. Bližší informace lecká 4165/17, 796 01 Prostějov. Zve
servisu a Tyflopomůcek Olomouc.
a přihlášky u pí Zapletalové. Tel.: 776 054 299 své členy na členskou schůzi, která se
Odjezd z Pv autobusem od Alberta v 8.34
koná dne 24.2.2015 ve 14:00 v prostoh ze stan.č. 7, odjezd z Olomouce autobuPůjčovna rehabilitačních a kompen- rách Národního domu, Vojáčkovo nám.
sem od Fakultní nem. v 11.55. Pojedeme
začních pomůcek LAZARIÁNSKÉ- 1 Prostějov. (členský průkaz s sebou,
pouze v případě předem nahlášené účasti.
HO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje účast nutná)
pondělí 23. února od 14.30 do 15.30 h. ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
Rehabilitační cvičení pro posílení těles– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
OV KSČM Prostějov vás zve na
né kondice a zraku (klubovna SONS)
stolky a polohovací lůžka (mechanická,
SPOLEČENSKÝ PLES v sobotu
MC Cipísek
elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Za- 21. února 2015 od 19:00 v restauraci
Odpolední herny pro rodiče a prarodi- pletalová 776 054 299
„U TŘÍ BŘÍZ“ Prostějov, Dolní ul.
če s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
Regionální pracoviště TyfloCentra
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokro- služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
čilé – dle rozpisu pro nahlášené
úterý 17. února od 18 do 20 hodin – Jak
zvládnout období dětského vzdoru? – Galerie METRO 70, Prostějov vás srdečně
zve na výstavu fotografií a výtvarných prací
beseda pro rodiče.
Termíny, přihlášky a bližší informace studentů střední školy ART ECON „ARToviny 2015“. Výstava potrvá do 8. března 2015.
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel.č. 588 008 095, 724 706 773

www.
vecernikpv
.cz

LEDNÍ HOKEJ
Úterý 17. února 2015
15.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Draci Šumperk (Žákovská liga mladších a
starších žáků, zimní stadion v Prostějově).
Sobota 21. února 2015
11.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Draci Šumperk (Žákovská liga starších
žáků, zimní stadion v Prostějově).
Neděle 22. února 2015
12.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Olomouc „B“ (6. kolo skupiny o udržení Ligy mladšího dorostu, zimní stadion
v Prostějově).

VOLEJBAL

veèerník
za 15 Kè
více na
stranì 26

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
ICM Prostìjov
Komenského 17, Prostějov
pátek 20. února od 14 do 17 hodin –
Den internetu zdarma
V pondělí 23. února bude ICM z provozních důvodů zavřeno. V průběhu dalších
dnů, tj. 24.-27. února bude mít ICM Prostějov prázdninovou otevírací dobu od
10 do 16 hodin.

21.2.

Sokolský ples
Určice
Ples OV KSČM Prostějov
Prostějov
Maškarní ples
Smržice
Dětské Šibřinky
Kralice n/H

Sobota 21. února 2015:
12.30: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(19. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
14.30: TJ OP Prostějov – BK Pelhřimov
(1. kolo play out 2. ligy žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 22. února 2015:
11.30: TJ OP Prostějov – Sokol Hradec
Králové (20. kolo extraligy kadetek, hala
Sportcentra DDM Prostějov).

V Pavlovicích u Kojetína pořádají Dětský karnevalu
V sobotu 21. února od 15.00 hodin se v nově opravené
sokolovně v Pavlovicích u Kojetína koná DĚTSKÝ KARNEVAL. Obec jej pořádá společně se Spolkem dřínovských žen ze sousední obce. Loni byla tato akce mimořádně úspěšná, na níž se sešly
téměř dvě stovky lidí. Zábavným odpolednem děti provede osvědčený šoumen Tonda „Čárlí" Bartošík, který si i letos pro ně připravil bohatý program a spoustu soutěží.
Pro děti i dospělé, kteří přijdou v kostýmu, bude připravená odměna.
MAŠKARNÍ v Malém Hradisku
Hrarášek vás své na Dětský karneval, ko od 14.00 hodin. Hodnocení masek
který se bude konat v KD Malé Hradis- bude probíhat v první půlhodině akce.

TIP

k obrazovce

SLUNCE,

Sobota 21. února 2015:
14.00: TJ OP Prostějov – PVK Olymp
Praha (9. kolo nadstavby extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
18.00: TJ OP Prostějov – PVK Olymp
Praha (9. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Šlapanice u Brna (29. kolo druhé ligy žen,
Letní hala u zimního stadionu).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Šlapanice u Brna (30. kolo druhé ligy žen,
Letní hala u zimního stadionu).
Neděle 22. února 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – PVK Olymp
Praha (10. kolo nadstavby extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
13.00: TJ OP Prostějov – PVK Olymp
Praha (10. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 17.2. 09.00 - 10.00
Bruslení pro školy, školky a veřejnosti
Pátek 20.2. 16.45 - 18.45
Bruslení pro veřejnost
Neděle 22.2. 14.00 - 16.00
Bruslení pro veřejnost

PÁTEK
20.2.2015
20:20 HODIN

seno, jahody
Komedie, ČR (1983)
Režie: Z. Troška
Hrají: P. Kikinčuk, H. Růžičková,
J. Lábus, P. Pyšová, J. Kretschmerová,
S. Tříska, V. Kánská
Do jihočeských Hoštic přijíždí student vysoké
zemědělské Šimon Plánička. Má nastoupit
v místním JZD na brigádu a současně v praxi
prověřit svůj experiment na téma "dojivost
krav v závislosti na kultuře prostředí". Vedení
JZD však o tom nechce ani slyšet. Šimon se
tak musí poohlédnout po jiné krávě. Tu má
pouze farář Otík. Všechno se změní, když dojde ke dvěma zásadním událostem. Experiment s farářovou krávou je nečekaně úspěšný
a ve vsi se rozkřikne, že Šimon je synem předsedy krajské zemědělské správy. V obavách,

že je předvojem kontroly z kraje, se vedení
družstva rozhodne rychle chybu napravit
a nabídne mu plnou podporu. Pohledná dcera paní Škopkové Blažena navíc dostane za

úkol vypátrat, jak se věci mají. Vše zkomplikuje žárlivost Blaženina kluka Vency a také
nejisté výsledky experimentu na družstevních
kravách, který budí přinejmenším rozpaky.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KUMSTÁT
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HOROR

MEZI LEGENDY!

B BERLÍ
BEZ
A RÁNU!
ANI
● Exkluzivní příběh
●●
náměstkyně primátora
n

strana 25

250
Foto: www.hcsparta.cz

“Puk si schovám do sklepa

V PLUMLOVĚ
T
TANČILY KRAVIČKY
●● Tradiční ples opět
nezklamal…

strana 27

JIŘÍ MOŽNÝ
2x foto: Pavla Vašková

POSTARÁNO
strana
JEDNOU
VĚTOU
●● V sobotu celý svět slavil Svatého
Valentýna! Nejinak tomu bylo
i v prostějovském regionu, tradičně
nejzajímavější je výlet na Kosíř.
čtěte na straně 25
●● Pro bývalého Jestřába Šimona
Antončíka již sezona skončila, jeho
Litoměřice nestačily v předkole prvoligového play off na Benátky.
●● V Prostějově se v sobotu konalo
zajímavé klání. Do soutěže se totiž
zapojili všichni hádankáři, křížovkáři
a badatelé s logikou.
reportáž hledejte na straně 26
Fotbalista Matěj Hatle má podle kuloárů zamířit do divizních Kozlovic.
Do příštího vydání Večerník zjistí více.
●● Členka prostějovského VK
AGEL Simon posunula svůj práh
bolesti a hrdinsky nastoupila do utkání proti Eczacibasi Istanbul. Na výhru
to ale bohužel nestačilo.
●● Masopustní průvod vystřídal
v Určicích dětský karneval. Rej asi
šedesáti masek včetně hudebníků
radost a dobrou náladu.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!
Petr Pohl přispěl jednou brankou i asistencí k porážce Augsburgu a upevnil
si pozici v čele produktivity Eisbärenu.
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PRAHA, PROSTĚJOV KLUB HOKEJOVÝCH STŘELCŮ DENÍKU SPORT JE PO VÍKENDU
OPĚT O JEDNO JMÉNO BOHATŠÍ. DO VYBRANÉ SPOLEČNOSTI HRÁČŮ, KTEŘÍ DOKÁZALI
V NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽI A REPREZENTAČNÍM„ÁČKU“ NASÁZET ALESPOŇ ČTVRT
TISÍCE BRANEK, SE VČERA VEČER ZAŘADIL TAKÉ PETR KUMSTÁT. TŘIATŘICETILETÝ
ÚTOČNÍK PRAŽSKÉ SPARTY SE TAK STAL PRVNÍM RODÁKEM Z PROSTĚJOVA, JEMUŽ BERDYCH SAHAL
SE TO PODAŘILO. JUBILEJNÍ TREFU ZAZNAMENAL PROTI ZLÍNU A DĚLÍ JI PŘIBLIŽNĚ
PO OBHAJOBĚ
ČTRNÁCT LET OD TÉ VŮBEC PREMIÉROVÉ, O NÍŽ SE POSTARAL JEŠTĚ VE ZNOJEMSKÉM
●● Prostějovský tenista skončil
DRESU PRÁVĚ PROTI SVÉMU SOUČASNÉMU
v Rotterdamu ve finále
více čtěte na straně
ZAMĚSTNAVATELI.
strana 28

35 ➢

PRAVIDELNÉ RUBRIKY:
VEŠKERÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS
PROSTÌJOVSKÉHO SPORTU HLEDEJTE NA STRANÁCH 22 a 23!!

Matoušková bojuje o setrvání na Letné
PRAHA, PROSTĚJOV Devět ligových zápasů, dva zápasy kvalifikace
o Ligu mistryň a celkem dva vstřelené góly stihla v podzimní části
Gabriela Matoušková. Někdejší
útočnice Kostelce na Hané, Slovácka a Bohemians Praha si zvykala
na nové prostředí a navíc jí trápily
zdravotní problémy, s úvodní půlsezonou tak moc spokojená nebyla.

„Podzim se mi určitě nepovedl. Měla
jsem stále nějaká zranění a adaptace
nebyla úplně podle představ,“ přiznala dvaadvacetiletá rychlonohá
hráčka s číslem 26 na zádech.
Nyní tak dělá vše pro to, aby zbytek ročníku byl povedenější. I kvůli
tomu, že v současném kádru Sparty
má konkurenci hned devíti dalších
útočnic.

„Přípravu jsme zahájily už 5. ledna a v sobotu jsme odjely na soustředění. Je nás hodně, a proto
všechny přípravné zápasy jsou
pro nás důležité. Boj o sestavu
bude těžký. Zatím ale nemám
žádné zdravotní problémy, a tak
budu doufat, že si zahraju víc
než loni,“ neztrácí Matoušková
optimismus.
(jim)

PÁJA

NEUSPĚLA

zveme na šlágr Večerníku - HOKEJ

JESTŘÁBI HOSTÍ ŠUMPERK I MOST
PROSTĚJOV Hned třikrát za sebou se představí prostějovští hokejisté
na domácím stadionu. V prvních dvou případech se tak stane v tomto
týdnu. Nejprve ve středu od 18 hodin nastoupí proti Šumperku, v sobotu
pak o rovnou hodinu dříve přivítají Most.
S „Draky“ mají Jestřábi v tomto ročníku nepříznivou bilanci. Ani jednou
ještě nezvítězili za tři body a pouze dvakrát dovedli utkání do prodloužení.
Jednou v něm uspěli, jednou ne.
To s Mostem je to o poznání vyrovnanější. Po základní části činil poměr
bodů mezi těmito dvěma celky přesně 6:6, ve prospěch družstva ze severozápadních Čech vše vychýlil až
středeční duel, při němž se prostějovským hráčům nepodařilo bodovat.
V obou případech potřebují Jestřábi nutně zvítězit, aby se dostali v konečné tabulce před Havlíčkův Brod
a udrželi první ligu i pro příští ročník. Při tomto svém snažení se budou také spoléhat na bouřlivé publikum,
i proto snížilo vedení klubu vstupné na sedmdesát korun.
(jim)

vs

více hokejového zpravodajství hledejte tradičně na stranách 34 a 35

Jediné prostějovské želízko v ohni se naplno nerozplálo. Devatenáctiletá studentka Pavlína Ryšková (86-65-94) bojovala
včera odpoledne ve finále soutěže krásy
MISS HANÁ 2015, bohužel mezi nejlepší
trojici nepronikla a nezískala ani žádnou
z doplňkových cen. Přesto určitě nezklamala a jak se více dozvíte z příštího vydání, svoji účast bere jen a jen pozitivně.
Z velkého úspěchu se naopak může těšit
Kristýna Štolpová, která sice pochází
z Přerova, ale v Prostějově studovala.
Foto: Jan Gebauer
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

přátelské utkání

1. HOKEJOVÁ liga 1. kolo Play-out

HC
Most
LHK Jestřábi
Prostějov

3
2

Diváci:
Divá
áci
ci:: 256
2566

(2:0 - 0:1 - 1:1)
Rozhodčí: Würtherle,
Kreuzer, Šmika

Branky a nahrávky: 2. Alinč (Bojer, Procházka), 18. Slavíček (Alinč, Havlíček),
51. Písařík – 40. Luňák (Kňazev, Matyáš), 59. Moučka (Duba, Látal). Vyloučení: 3:4.
Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na bránu: 36:36.
SESTAVA
MOSTU:

Horák – Kousalík, Kasal, Černý, Procházka, Baránek, Havelka, Kříž – Nedrda, Alinč, Slavíček – Bojer, Smolka, Písařík – Mical, Havlíček, Budínský – Zavřel, Válek, Musil.
Trenér: Václav Baďouček.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Rozhodla jedna chyba
v poslední třetině při naší přesilovce.“
trenér Jestřábů ZDENĚK ČECH
strana 35
DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY
Předkolo play off:
2. utkání: Litoměřice – Benátky nad Jizerou 2:3 v prodloužení (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1). Branky:
15. Švagrovský (Míka, D. Bílek), 58. Z. Doležal (Gorčík) – 18. Skalický (Jandejsek), 39. Jonák
(Víšek), 63. Skořepa (Pabiška), Kadaň – Ústí nad Labem 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Branky: 18. J. Novák
(L. Novák, Mazanec), 46. Tejnor (Ton, Kůs), 53. Havel (Kůs) – 47. Holomek (Pořický), 48.
Roubík (Kolafa).
3. utkání: Benátky nad Jizerou – Litoměřice 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Branky: 4. Dlouhý, 16. Jonák (Jass,
Mikyska), 59. Jonák – 7. Gorčík (T. Doležal, D. Bílek), Ústí nad Labem – Kadaň 4:0 (2:0, 2:0,
0:0). Branky: 6. Tůma (Kolafa, Rod), 14. Tůma (Rod, Kolafa), 23. Poulíček (Hanzl), 40. Smetana
(Holomek). Konečný stav série 3:0.
4. utkání: Ústí nad Labem – Kadaň 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Branky: 16. Roubík (Kolafa, Pohl), 22.
Roubík (Pohl). Konečný stav série: 3:1.
Play out:
1. kolo, středa 11. února 2015: Šumperk – Havlíčkův Brod 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Branky: 28. Brunec
(Vachutka, Gewiese), 48. Haas M. (Sedlák) – 6. Kozlík (Milfait), 7. Tomek (Kozlík), 60. Milfait
(Maliník, Babka).
2. kolo, sobota 14. února 2015: Šumperk – Most 4:3 na nájezdy (2:2, 0:1, 1:0 – 0:0). Branky: 1.
Popelka (Plášek), 19. Popelka (TS), 46. Brunec (Vachtuka, Rimmel), rozhodující nájezd Rimmel – 7. Zavřel, 10. Mical (Kokeš, Havlíček), 27. Hora (Zavřel).

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
nalistujte
stranu 26

* výsledky * statistiky * tabulky

1. HFK
Olomouc

3

Poločas: 2:0

ATP - Rotterdam:

WTA - Antverpy:

2

1. kolo: Berdych (3) - Kamke (Něm.)
6:1, 7:5; 2. kolo: Berdych - Seppi (It.)
6:0, 3:6, 6:3; čtvrtfinále: Berdych Monfils (Fr.) 6:1, 6:4; semifinále: Berdych - Simon (Fr.) 6:2, 6:1; finále: Berdych – Wawrinka (Švýc.) 6:4, 3:6, 4:6.

1. kolo: Šafářová volný los, K. Plíšková (8) - Lučičová – Baroniová (Chor.)
6:4, 7:6; 2. kolo: K. Plíšková - Becková
(Něm.) 6:3, 6:3, Šafářová – Mladenovičová (Fr.) 6:4, 6:1; čtvrtfinále: K. Plíšková - Šafářová 7:6, 6:3; semifinále: K. Plíšková – Suárez – Navarro (Šp.) 2:6, 2:6.

Sestava Určic: Nejezchleb – Hloch, Skopalík, Zbožínek (46.
Horváth), Pekař – Machynek, Svozil – Bokůvka (60. Zelina),
Los, Pavel (46. Javořík) – Halouzka (60. Zbožínek).
Trenér: Petr Gottwald.

dvouhra - 1. kolo: Veselý - Cuevas
(Arg.) 4:6, 6:3, 5:7.
čtyřhra - 1. kolo: Veselý, Čermák - Cuevas,
Marrero (Arg./Šp.) 7:5, 6:7, 15:13; čtvrtfinále: Veselý, Čermák - Sa, Souza (Braz.) 6:3,
6:4; semifinále: Veselý, Čermák - Lorenzi,
Schwarzman (It./Arg.) 4:6, 6:3, 10:12

TJ Sokol
Určice
Branky Určic: 68. a 70. Los.
SESTAVA
URČIC:

ATP - Sao Paulo:

„Prohráli jsme nezaslouženě. Gólových

příležitostí jsme měli víc, počítají se však
branky...“
Lodivod
Lodi
ivod Pe
Petr
etr GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 33

WTA – Dubaj:
1. kolo: Koukalová – Pironkovová
(Bulh.) 3:6, 6:4 a 3:6
Tenisové zpravodajství hledejte na straně 28.

přátelské utkání

FC
Kralice na Hané

9

TJ Sokol
Olšany u Pv

0

Poločas: 3:0

Branky: Dostál 3, Neoral 2, Nečas, Novotný, O. Petržela, Valtr.

1. HOKEJOVÁ liga 2. kolo Play-out

HC Rebel
Havlíčkův Brod

2

LHK Jestřábi
Prostějov

4

Diváci:
Divá
áci
ci:: 873
8733

Števula – Répal, Dočkal, Martinka – O. Petržela, Valtr, Neoral, Nečas, Kamenov – Němec, Dostál. Střídali: Novotný,
Hlačík.
Trenér: Ivo Gottwald.

(0:2 - 2:2 - 0:0)
Rozhodčí:
Jílek, Svoboda
– Štofa, Beneš.

Branky a nahrávky: 33. Sedlák (Sedláček, Milfait), 35. Milfait (Sedláček) – 7. Malý
(Kajaba, Coufal), 20. R. Meidl (Matuš, Malý), 23. Husák (Venkrbec, Luňák), 24. Venkrbec (Matyáš, Kňazev). Vyloučení: 4:6, navíc Moučka (P) 5 minut a osobní trest do
konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 40:23.
SESTAVA
HAVLÍČKOVA
BRODU:

Novák – Sedlák, Parýzek, Semrád, Kolář, Zítka, Pavlíček – Milfait, Sedláček, Rousek – Maliník, Padělek, Babka – Kozlík, Tomek,
Minárik – Boček, Švaňhal.
Trenér: Vladimír Jeřábek.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Sehráli jsme utkání tak,

jak jsme si vysnili.“
Trenér
Trené
ér Zdeněk
Zdeeněk
k ČEC
ČECH
CH
strana 35
Individuální ocenìní:
Nejlepší brankář: Jaroslav Mackovík (FK Kozlovice)
Nejlepší střelec: Lukáš Vogl (Sokol Konice) – 7 branek

SESTAVA
KRALIC:

„Mužstvo olšan fyzicky odpadalo a my

neproměnili další nájezdy. Splnilo to ale
účel.“
Trenér
Tr
renér IIvo
vo GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 33

Kozlovice vyhrály

turnaj starších přípravek
NEZAMYSLICE - Sedm družstev složených z hráčů ročníku 2004 a mladších
si dalo dostaveníčko v nezamyslické sportovní hale. A při turnaji starších přípravek se nejlépe vedlo fotbalistům Kozlovic, kteří i přes jednu porážku a jednu remízu obsadili první místo.
Druhé Čechovice sice ani jednou za celé klání neprohrály, hned čtyřikrát ovšem
skončil jejich zápas nerozhodně. V konečném účtování tak získali Čechovičtí o tři
body méně. A třetí příčka připadla Konici, která měla ve svém středu se sedmi brankami nejlepšího střelce Lukáše Vogla. (jim)
1. FK Kozlovice
2. TJ Sokol Čechovice
3. Sokol Konice
4. TJ Haná Nezamyslice
5. 1.SK Prostějov
6. SK Chválkovice
7. KMK ZUBR Přerov

Koneèná tabulka:
6
4
1
6
2
4
6
2
3
6
2
1
6
1
4
6
1
2
6
1
1

1
0
1
3
1
3
4

13:4
10:3
12:9
8:11
8:8
5:9
3:15

13
10
9
7
7
5
4

Basketbalistky na play off těsně nedosáhly
PROSTĚJOV – Místo předkola play off
proti Slovance šestice duelů ve skupině
o udržení. Po celou sezonu se zdálo, že
se nováčkovi druhé basketbalové ligy TJ
OP Prostějov podařilo postoupit do šestičlenné vyřazovací části, samotný závěr
základní části ale rozhodl o tom, že tomu
tak nebude.
Byl to ale napínavý finiš. Nejprve se „Oděvářky“ s prázdnou vrátily z Čech, poté jim
nestačila ani domácí výhra nad Zlínem. Ostravě „B“ se totiž překvapivě podařilo dvakrát
vyzrát na druhý Brandýs a prostějovská
porážka v úplně posledním kole rozhodla
o tom, že tým Željka Živkoviče a Ivana Pospíšila skončí sedmý.
K předposlednímu dvoukolu druhé basketbalové ligy odcestoval ženský výběr TJ
OP Prostějov pouze v šesti hráčkách. Jejich
soupeři bylo duo týmů z horní poloviny tabulky, není tak divu, že obě střetnutí skončila
přesvědčivým vítězstvím domácích celků.
„Opět nás postihla velká marodka a jediným
problémem se ukázala fyzička. Holky to
přežily, nemohly ale uběhat soupeře, který
mohl výrazně víckrát střídat. Mysleli jsme
si, že to zrušení, hrozila by nám ale vysoká
pokuta i ztráta bodů, takže jsme byli povinni
to odehrát. Rozhodli jsme se ale až ve čtvrtek odpoledne,“ popisoval předzápasové
peripetie hlavní kouč Prostějovanek Željko
Živkovič.
Slovanka přišla v úvodu soutěže kontumacemi o dvě výhry, s hanáckými vyzývatelkami si ale nedělala žádné starosti a již po

poločase to bylo o téměř třicet bodů. První
čtvrtina totiž přinesla třináctibodový trhák
a ve druhé desetiminutovce se náskok domácích zvýšil o dalších patnáct bodů.
Hosty táhla patnáctibodová Fialová, kterou
dalšími deseti body podpořila Chodilová.
To z domácí desítky se nejvíce prosadila
hned dvacetibodová Kučerová, dalších sedmnáct bodů přidala Mocová a deset Hojková.
Basket Slovakia
TJOP Prostìjov
82:41 (22:9, 24:9, 19:17, 17:6)
Sestava a body Prostějova: Fialová
15, Švécarová 6, Holcmanová 2, Salajová 2, Urbancová 6, Chodilová 10.
Trenér: Željko Živkovič.

ale Kalábová měla stále sádru na ruce, Kozákovou již poněkolikáté skolily vysoké teploty,“ vyjmenoval některé absence Živkovič
společně s tím, že nemohly být k dispozici
žádné kadetky.
BK Brandýs nad Labem
– TJ OP Prostìjov 86:58
(22:16, 23:9, 14:17, 27:16)
Sestava a body Prostějova: Fialová 23,
Švécarová 2, Holcmanová 5, Salajová 6,
Urbancová 15, Chodilová 7. Trenér:
Željko Živkovič.

Souboj se Zlínem se na žádost hostí odehrál
místo víkendu hned ve čtvrtek. A prospělo
to i domácím, ty totiž i díky využití mládežnic daly dohromady dvanáct hráček.
Po první části sice o fous prohrávaly, do
poločasu však skóre otočily a po bodově
velice chudobné třetí čtvrtině uhájily náskok
i v samém závěru.
„Prakticky po celou sezonu nás trápí zranění
a v tomto utkání si ho ještě zhoršila Chodilová,“ upozornil i přes výhru na další komplikaci prostějovský kouč Željko Živkovič.
Tato výhra ještě uchovala naději na play off.
Ovšem ne jistotu, neboť družstvo z Ostravy
nejprve vyhrálo o šestnáct bodů doma nad
Brandýsem, poté i v dohrávce o patnáct
bodů na půdě stejného celku.

Na půdě druhého Brandýsa se hráčkám
TJ OP dařilo více v útoku, když nastřílely
o téměř dvacet bodů více, ani tady to ale
žádné velké drama nebylo. První čtvrtina
sice ještě skončila poměrně vyrovnaně a tu
třetí se hostujícím basketbalistkám podařilo
o fous vyhrát, ve druhé ale ztratily čtrnáct
bodů.
Zatímco domácí se spoléhali na pětadvacetibodovou Pondělíčkovou, Prostějovanky
se mohly spolehnout na třiadvacet bodů
v podání Fialové. K ní se navíc přidala
Urbancová a minimálně jednou se trefily
Poslední utkání základní části se Prostěi všechny ostatní hráčky.
„Chodilová mohla hrát po dvou měsících, jovankám nevydařilo. Slovanka sice o ho-

dinu dříve vyhrála v Ostravě a ponechala soupeře, jenž ani jeden z osmnácti duelů
naději basketbalistkám TJ OP, ty ale vinou nevyhrál
nevydařené poslední čtvrtiny na elitní šestici nedosáhly. Po třetí části sice o dva body
TJ OP Prostìjov
vedly, nakonec ale o pět bodů prohrály.
– OSK Olomouc
„Pro některé hráčky to byl sedmý zápas
65:70 (20:25, 14:16, 18:9, 13:20)
v osmi dnech, to je opravdu hodně. Již
předtím navíc hrály kadetky, takže se Sestava a body Prostějova: Fialová 8,
podepsala únava. Takto jsme si bohužel Frgalová 6, M. Krátká 14, Kalábová 19,
prodloužili sezonu a čeká nás šest nejis- Švécarová 10, Kozáková 3, Salajová 3, Urtých zápasů. Náskok však máme a neměli bancová 2. Trenér: Željko Živkovič.
bychom ho ztratit,“ věří před závěrečnou
fází ročníku.
Cílem je skončit mimo poslední dvojici, ideálně na aktuálním sedmém místě. Zbývající zápasy 17. až 20. kola:
„Jeden padá přímo, druhý možná taky. Poděbrady – Příbor 60:54, Pečky – Ostrava „B“ 114:50, Brandýs nad Labem –
Při domácích výhrách by to neměl být Pelhřimov 65:29, Zlín – Olomouc 66:71, Pečky – Příbor 108:62, Poděbrady – Osproblém, doufám ale, že se nám jedna trava „B“ 80:62, Slovanka – Pelhřimov 20:0 kontumačně, Ostrava „B“ - Brandýs
dvě holky uzdraví,“ přeje si Željko Živ- nad Labem 58:42, Příbor – Slovanka 68:62, Pelhřimov – Olomouc 46:60, Pokovič.
Nadstavbovou část zahájí Prostějovanky děbrady – Pečky 64:73, Příbor – Brandýs nad Labem 76:82, Ostrava „B“ - Slovanv sobotu 21. února od půl druhé doma s ka 47:65, Pelhřimov – Zlín 38:52.
Pelhřimovem, o den později se představí Konečná tabulka 2. ligy žen, skupiny „B“:
na půdě tohoto beznadějně posledního 1. TJ Sokol Manver Pečky
18
17
1
1450:998
35
2. BK Brandýs nad Labem
18
13
5
1218:1067
31
TJ OP Prostìjov
3. Basket Slovanka
18
11
7
1062:911
29
– Gemini Zlín 61:56
4. OSK Olomouc
18
11
7
1152:1061
29
(16:20, 22:12, 5:6, 18:18)
5.
Basket
Poděbrady
18
10
8
1094:1108
28
Sestava a body Prostějova: Fialová
6. SBŠ Ostrava „B“
18
9
9
1121:1278
27
13, Frgalová 5, M. Krátká 11, Kalábová
9, Švécarová 11, Kozáková 5, Holcma7. TJ OP Prostějov
18
8
10
1095:1115
26
nová, Salajová, Urbancová 4, Melková,
8. Gemini Zlín
18
6
12
1010:1129
24
Chytilová, Chodilová 3. Trenér: Željko
9. BK Příbor
18
5
13
1073:1251
23
Živkovič
10. BK Pelhřimov
18
0
18
772:1129
18
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od nás NEZAMRZNETE

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø
VK AGEL
Prostějov

1
3

Eczacibasi
Istanbul

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

skóre min.
25:18
25
15:25
22
14:25
24
21:25
26

Rozhodčí: Saltalippi (Itálie) a Markov (Rusko). Čas: 96 minut. Diváci: 2000.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
ISTANBULU:

Larson-Burbach, Poljak, Karakoyun, De La Cruz, Fürst,
Demir Güler, libero Kuzubasioglu. Střídala: Özdemir.
Připraveny byly: Ercan, Cansu, Gümüz Kirici, Yilmaz
Trenér: Giovanni Caprara.

„Na silného soupeře jsme se výborně připravily
a v úvodu hrály opravdu skvělý volejbal...“
kapitánka Solange SOARES
strana 38
Nadstavba extraligy - 22. KOLO

VK AGEL
Prostějov
Královo Pole
Brno

3
0

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

skóre min.
25:17
23
25:18
23
25:15
21

Weiss, Markevich, Karg, Soares, Gambová,
Borovinšek, libero: Kovářová. Střídaly: Zatloukalová,
Chludová, Kossányiová. Připravena byla: Simon.
Trenér: Miroslav Čada.
Vyklická, Onderková, Marešová, Fieldová, Nováková,
Toufarová,libero:Cebáková.Střídaly:Mikelová,Nálezková,
Hrazdírová.
Trenér: Andre Gonzáles

„Nechali jsme doléčit Simon. Pozitivem je i
výraznější zapojení Míši Zatloukalové v každé
sadě“
trenér Miroslav ČADA
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Výsledky 1. kola play off LIGY MISTRYŇ
zaujal hlavně pětisetový souboj klubových titánů

PROSTĚJOV Zatímco polský Chemik Police se coby pořadatel závěrečného Final Four už v klidu připravuje na domácí turnaj o medaile, dalších dvanáct postoupivších týmů do play off volejbalové Ligy mistryň
podstoupilo úvodní zápasy prvního kola vyřazovací fáze. O střetnutí
prostějovských žen s Istanbulem podrobně informujeme na volejbalových stranách 36 až 38, ale co přineslo dalších pět duelů? Na to se blíže
podíváme teď a tady.
Určitě nejsledovanější ze všech šesti soupeřících dvojic je magický souboj titánů Dynamo Kazaň - Vakifbank Istanbul, který proti sobě svedl
loňské finalisty CEV DenizBank Champions League Women. Vstupní
mač klubových obrů se hrál v Rusku a změnil se v nesmlouvavou pětisetovou bitvu, na jejímž konci slavil těsnou výhru 3:2 hostující soubor. Postup však ještě nemá v kapse, musí jej potvrdit v odvetě na turecké půdě.
Naopak zcela jednoznačný průběh mělo utkání mezi SC Drážďany a patrně největším favoritem soutěže Fenerbahce Istanbul, jenž v Německu
triumfoval hladce 3:0 a potvrdil stoprocentní výsledkovou úspěšnost
zástupců země půlměsíce. Ostatní mače už však podle papírových předpokladů tak úplně nedopadly.
Například francouzské Cannes na vlastním hřišti podlehlo 2:3 štice
tohoto ročníku Ligy mistryň z Curychu, přičemž Volero tímhle dílčím
vítězstvím navázalo na své skvělé výkony ze základní skupiny. Totéž se
povedlo Dynamu Moskva nečekaně jasným triumfem 3:0 v hale úřadujících šampiónek Itálie, když Piacenza doplatila na těsně ztracené koncovky dvou sad.
Totální převahu hostujících družstev pak završil úspěch jiného italského
oddílu Busta Arsizia v Ázerbájdžánu, kde Azeryol Baku nestačil na svěřenkyně kouče národního výběru žen ČR Carla Parisiho poměrem 1:3.
Odvety se hrají ve středu 18. a ve čtvrtek 19. února.
Výsledky úvodních zápasů 1. kola play off
Champions League ve volejbalu žen 2014/15

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
HK
Ivančice


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

22
23

12:8

SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

Mayer, Varha – Přikryl 8, Smékal 5, M. Frelich, T. Frelich,
Grulich 2, Diviš, Dostál, Švec, Vymětal, Varhalík, Zapletal,
Humpolíček.
Trenér: Jiří Grepl.

HÁZENÁ - 12. KOLO

SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO
Body

19 19 0 0 0
57:3
1510:1076
57
19 12 1 0 6 41:25
1499:1322
38
20 11 0 2 7 40:28
1573:1444
35
19 9 2 0 8 35:31
1443:1404
31
19 8 0 1 10 31:36
1454:1474
25
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
1. SK UP Olomouc
19 10 1 0 8 36:30
1434:1421
32
2. Volejbal Přerov Precheza
19 7 0 1 11 27:39
1426:1506
22
3. TJ Sokol Šternberk
19 3 2 2 12 21:46
1310:1561
15
4. VK SG Brno
19 0 1 1 17 6:56
1078:1519
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.

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
nalistujte
stranu 26

Střelba 2b.: 40/22:47/26 Asistence:
Trojky:
6:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 22/20:13/10 Získané míče:
Doskoky:
34:32 Ztracené míče:

skóre
26:26,
15:26
16:19
25:15
41:52

Rozhodčí:
Lukeš, Kučerová,
Heinrich
Diváci: 300.

17:16
16:22
3:9
17:14

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Laroche 27, Vette 15, Burnatowski 12, Alič 9, Pecka 7, Čarnecký 4,
Jiříček 4, Žampach 4, Bejček 0, Pokorný 0, Hejl 0.
Trenér: Martin Stavěl

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Mrviš Tomáš 20, Slezák Pavel 19, Marko Roman 11, Švrdlík
Kamil 10, Nečas Radek 9, Šteffel David 9, Tomanec Jan 6, Kouřil
Radovan 2, Novák Martin 0, Sehnal Marek 0, Peterka Ondřej 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Do Ústí je dlouhá cesta, proto se dal očekávat
těžký zápas“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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kooperativa nbl - 34. kolo

77
71

USK
Praha
Ariete

Prostějov

Střelba 2b.: 32/18:48/26 Asistence:
Trojky:
3:2 Osobní chyby:
Trestné hody: 40/32:21/13 Získané míče:
Doskoky:
34:25 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

8:14
24:28
4:3
9:6

skóre
17:18,
17:24
21:11
22:18
34:42

Rozhodčí:
Matějek,
Kurz, Jedlička
Diváci: 350.

SESTAVA
PRAHY:

Mareš 20, Nikolić 17, Krusić 12, Feštr 8, Grunt 7, Křivánek 6,
Štěrba 6, Sehnal 1, Hájek 0, Mareš 0, Slavík 0, Svoboda 0
Trenér: Mirsad Alilovič

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šteffel David 14, Marko Roman 13, Nečas Radek 12, Slezák
Pavel 12, Švrdlík Kamil 8, Peterka Ondřej 4, Tomanec Jan 4, Kouřil
Radovan 2, Mrviš Tomáš 2, Novák Martin 0, Sehnal Marek 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Střelecky jsme vyhořeli, soupeř nás přeskákal.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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poločas.

Rozhodčí: Baader a Novotný. Žluté karty: 1:3. Vyloučení: 6:7. ČK: Diviš,
Vymětal (oba K). Sedmičky: 7/7:4/4. Pětiminutovky: 0:1, 3:4, 6:4, 8:5, 10:6,
12:8, 13:10, 15:12, 18:14, 20:19, 20:20, 22:23 Diváků: 86.

VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRO NADSTAVBU

Prostějov

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

HÁZENÁ - 12. KOLO

22. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Olymp Praha - Frýdek- Místek 0:3 (-26, -19, -18).
Nejvíce bodů: Hodanová 14, Mlejnková 12, Murdová 7 - Yordánská 14, Michalíková 11, Závodná
10.
21. kolo - SKUPINA o 6. až 9. místo: Přerov - SG Brno 3:0 (10,14,23). Nejvíce bodů:
Gáliková 15, Kohoutová 12, Pavelková 12 - Šnellyová 12, Kopáčová 6, Suchá 6 * Šternberk
- Olomouc 2:3 (-21,-10,24,23,-13). Nejvíce bodů: Oborná 17, Janečková 16, Jurčíková 13 Kojdová 16, Kingová 13, Tinklová 12.

Tým

Ariete

žen 2014/2015

82
86

Sluneta
Ústí nad Labem

* výsledky * statistiky * tabulky

Dynamo Kazaň - Vakifbank Istanbul 2:3 (24, -21, -20, 25, -7); SC Drážďany - Fenerbahce Istanbul 0:3 (-23, -15, -15); RC Cannes – Volero
Curych 2:3 (21, -9, 16, -17, -5); VK AGEL Prostějov - Eczacibasi Istanbul 1:3 (18, -15, -14, -21); Azeryol Baku - Busto Arsizio 1:3 (-24, -21, 19,
-14); Nordmeccanica Piacenza - Dynamo Moskva 0:3 (-27, -18, -23)

Rozhodčí: Záhorcová, Kostrka, Renčík. Čas: 67 minut. Diváci: 350.

SESTAVA
BRNA:

kooperativa nbl - 33. kolo

Champions League

Play-off Ligy mistryň

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

23

sportovní výsledky

TJ Sokol
Telnice
Sokol II
Prostějov

26
25

poločas.

13:13

Rozhodčí: Bauer – Berger. ŽK: 3:2. Vyloučení: 4:9. Sedmičky: 5/3:2/2.
Diváků: 65. Pětiminutovky: 3:1, 4:2, 7:7, 11:8, 12:9, 13:13, 15:16, 16:16, 18:19,
20:21, 23:24, 26:25.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Nesvadba – Burget 1, Kozlovský 9, Čelovský,
T. Jurík 2, Ordelt 2, Procházka 1, Mikulka, Raška, Jura,
Kosina 8, Münster 2.
Trenér: Alois Jurík.

DALŠÍ VÝSLEDKY 12. KOLA:
Velké Meziříčí - Maloměřice 32:25, Bohunice „B“ - Juliánov 17:21, Kuřim - Hustopeče 21:30,
Brno „B“ - Napajedla nehlášeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 12. KOLE


Tým

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

Velké Meziříčí
Ivančice
Juliánov
Hustopeče
Napajedla
Prostějov
Maloměřice
Kostelec na Hané
Brno „B“
Telnice
Kuřim
Bohunice „B“

Z

V

R

P

Skóre

Body

12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12

9
9
8
6
6
4
6
5
4
3
3
1

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

2
3
2
4
4
4
6
7
7
7
8
10

350:310
328:270
358:318
353:314
340:309
351:343
335:330
325:322
335:349
283:328
302:387
278:360
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18
18
14
13
12
12
10
8
8
7
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KAM NA HÁZENOU?
13. kolo, sobota 21. února: Telnice - Kostelec na Hané (11.00), Sokol II Prostějov Napajedla (17.00), Kuřim - Bohunice „B“ (17.00), Brno „B“ - Hustopeče (19.00), Maloměřice
- Ivančice (neděle 22.2., 14.00), Juliánov - Velké Meziříčí (neděle 22.2., 18.00).

VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 22. kola: Nymburk - Kolín 108:81 (23:25, 54:45, 84:69). Nejvíce bodů: Houška 15, Stutz
14, Svoboda 14 - Bryant 24, Ličartovský 13, Horák 10. Fauly: 18:14. Trestné hody: 9/8:17/13. Trojky:
14:10. Doskoky: 36:18.
33. kolo: Jindřichův Hradec - Pardubice 91:116 (21:30, 41:56, 65:86). Nejvíce bodů: Robinson 22,
White 19, Autrey 14, Vošlajer 12, Novák 10 - Kohout a Wall po 24, Pandula 12, Sanders 11, Kotas 10. Fauly: 18:18. Trestné hody: 15/11 - 10/7. Trojky: 12:11. Doskoky: 21:30 * Opava - Ostrava 69:84 (22:17,
38:41, 51:67). Nejvíce bodů: Šiřina 15, Cvek a Gniadek po 12, Blažek 11 - Muirhead 21, Beaumont 17, Číž
14, Zbránek 11. Fauly: 23:17. Trestné hody: 9/7 - 18/10. Trojky: 10:8. Doskoky: 31:37 * USK Praha - Svitavy 75:60 (16:22, 30:29, 51:46). Nejvíce bodů: Nikolič 18, Feštr a Krusič po 13, Štěrba 11, Michal Mareš
10 - Šotnar 13, Abercrombie 11, Vaňák 9. Fauly: 21:18. Trestné hody: 11/8 - 13/12. Trojky: 9:6. Doskoky:
27:25 * Brno - Děčín 73:79 (9:22, 22:44, 52:54). Nejvíce bodů: Prášil 14, Bennett 12, Dygrýn 10 - Jelínek
21, Houška 15, Vyoral 10. Fauly: 28:22. Trestné hody: 24/19 - 23/18. Trojky: 8:7. Doskoky: 40:31.
34. kolo:
Brno - Svitavy 78:75 (15:14, 37:30, 67:48). Nejvíce bodů: Prášil 20, Bennett 13, Šiška 10 - Teplý 19, Abercrombie 16, Šotnar 16. Fauly: 33:26. Trestné hody: 29/22:35/29. Trojky: 4:10. Doskoky: 38:36 * J. Hradec
- Děčín 81:83 (23:25, 51:44, 67:66). Nejvíce bodů: Autrey 23, Zuzák 14, Robinson 13 - Stria 17, Houška
14, Tucker 13. Fauly: 27:21. Trestné hody: 20/15:30/26. Trojky: 10:7. Doskoky: 28:44 * Kolín - Opava
94:85 (23:20, 47:39, 68:60). Nejvíce bodů: Bryant 23, Ličartovský 23, Machač 16 - Gniadek 20, Klečka
14, Dokoupil 12. Fauly: 21:30. Trestné hody: 28/20:18/14. Trojky:12:5. Doskoky: 39:2 * Ústí nad Labem
volný los, Ostrava - Pardubice dohrává se dnes, tj. pondělí 16.2., 18.00.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 34. 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
NH Ostrava
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Lions Jindřichův Hradec
QANTO Tuři Svitavy
USK Praha
BC GEOSAN Kolín
MMCITÉ Brno

Z

V1

V2

P1

P0

15
32
32
32
33
30
32
32
33
32
32
33

14
26
23
22
17
14
14
13
13
11
11
6

1
6
9
10
16
16
18
19
20
21
21
27

1349:1059
2609:2345
2758:2502
2765:2594
2600:2513
2280:2261
2550:2643
2663:2779
2491:2661
2263:2394
2391:2553
2354:2769

93.3
81.3
71.9
68.8
51.5
46.7
43.8
40.6
39.4
34.4
34.4
18.2

Není-li v zimě sněhu
zasedni k našemu webu

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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kultura v Prostějově a okolí...

LENKA FILIPOVÁ
PŘEDSTAVILA KYTARU
V HLAVNÍ ROLI
Negativem byla slabší návštěva...
z výstavy
pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ
Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová v současnosti objíždí Českou
republiku v rámci koncertního turné s názvem Concertino. Se svým
hudebním projektem dorazila

PROSTĚJOV Česká zpěvačka, šansoniérka a legendární kytaristka Lenka Filipová zavítala spolu se svými hosty
a hudebním projektem Concertino i do Prostějova. Pro posluchače si na úterní večer připravila do Společenského
domu bohatý výběr skladeb známých i méně známých
v netradičních aranžích.
i do prostějovského „Kaska“, kde ji
očekávali její věrní fanoušci. „Jsem
moc ráda, že jste přišli i teď v době,
kdy řádí chřipková epidemie,“ okomentovala hned v úvodu zpěvačka

lehce prořídlé řady diváků. Večerník si myslí, že více než nemoc,
zapříčinila menší návštěvu malá
propagace akce včetně minimální
kampaně v médiích...

FOTOGALERIE
A VIDEO

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Došlo i na známé songy a diváci i spolu s Lenkou Filipovou mohli zanotovat i evergreen „Prý se tomu říká
láska“...
Foto: Petra Hežová
Že se ale chřipka pustila i do Prostějovanů bylo slyšet i v průběhu
úterního večera, kdy se nejen z hlediště ale i z jeviště čas od času ozval
kašel. To však nijak neubralo na
příjemné a přátelské atmosféře, ve
které se koncert odehrával. „Snažila jsem se představit kytaru v jejích
různorodých podobách, nejen jako
doprovod ke zpěvu, ale i jako sólový nástroj. Chtěla jsem ukázat rozmanité kytarové možnosti a bohatost tohoto nástroje. Myslím si, že

originalita našeho představení tkví
v pojetí kytary, zpěvu a velmi pestrého repertoáru, který se dotýká
různých hudebních stylů,“ přiblížila Concertino zpěvačka a kytarová
legenda.
V průběhu vystoupení spolu se
svými hudebními hosty Jakubem Konířem a Seanem Barrym
představila přítomnému publiku
skladby současné i z pera dávných
klasiků v upravených aranžích. Hudební labužníci ocenili především

bonbónek v podobě keltských
skladeb za zpěvu ve staré keltštině
a za doprovodu harfy.
„Byly jsme loni v Přerově, kde bylo
vyprodáno a koncert byl naprosto
úžasný. Prostějovské vystoupení
Lenky Filipové jsme si proto nemohli nechat ujít,“ prozradila Večerníku Marcela Tichá, která dorazila se sestrou Anežkou a mohly si
tak spolu s desítkami návštěvníků
naplno vychutnat skvělé hudební
vystoupení.

Díla současných i bývalých žáků
Porádná
Parba
ˇ
ˇ
ZUŠ představila INVENTURA V Apollu plesaly pRISery
´ˇ
aneb
Z VERNISÁŽE
´
´
MEJDAN monster ze zAhrobI

dání hráéek tureckého Eczacibasi Istanbul.
Foto: Josef Popelka

nimálně blížila dvěma tisícovkám
lidí. Což je srovnatelné asi pouze s duelem proti Dynamu Moskva hned v prvním ročníku Hanaček na mezinárodní
scéně. Diváckému rekordu logicky odpovídala i parádní atmosféra především
v úžasné vstupní sadě a pak ještě během čtvrté části při srovnávání velkého
bodového manka. Navzdory konečné
porážce si jistě všichni odnesli hodnotný zážitek a domácí ekipu ocenili
za statečný odpor uznalým potleskem.
„Právě vysoký zájem ze strany fanoušků dodává každému sportovnímu projektu na významu a hodnotě. Z toho
důvodu máme velkou radost, že naše
letošní skvělé tažení Evropou vyústilo v tak početnou diváckou návštěvu
na utkání s Istanbulem. Kulisa celého
zápasu byla vynikající, a byť jsme tentokrát na další senzační vítězství nedosáhli, určitě to stálo za to. Všem příznivcům za podporu moc děkujeme a
věříme, že si najdou cestu do hlediště
i na naše další duely nejen v této sezóně,“ uvedl předseda správní rady VK
AGEL Petr Chytil.

OBIT NOVÉ MEDAILE,
NA KRK PRVNÍ SADU
PO FINÁLE ĠP ŽEN

Vernisáž foto- výstavy Rudolfa Štěpančíka si nenechal ujít žádný milovník
přírody a fotografování.
Foto: Petra Hežová
paní učitelky odvádějí dobrou práci, Prohlédnout si kresby, malby, výtvardokážou vést děti k tomu, aby byly né objekty i keramické práce malých
schopné ztvárnit myšlenku, která se výtvarníků si budete moci ve výstavváže k tomu kterému výtvarnému ních prostorách prostějovského Špaprojektu a rozvíjejí tak jejich talent.“ líčku taktéž do 5. dubna.
(peh)

Běsnící monstra z kapely Klementův Lazaret se předváděla mezi lidskými ostatky.
Foto: Pavla Vašková
vyhnout velkým obloukem. Dosta- lidských těl, promítaly se nejpříšerEXKLUZIVNÍ
veníčko si zde totiž již potřetí v řadě nější scény z filmů a pila se Bloody
reportáž
daly nejroztodivnější hrůzostrašné Mary a Krvavá záda. K tomu všemu
pro Večerník
existence z celého okolí.
se z pódia linuly zvuky, při kterých
Hrůza, děs a monstra, jaká si dove- běžel mráz po zádech. Příšery křepdete představit jen v těch nejstraši- čily a běsnily až do rána, a dokonce
Martin
delnějších příbězích. Tak vypadal si zvolily i svého krále. Spokojenost
ZAORAL
třetí Hororový ples, který připravila vládla na všech stranách a než se šla
PROSTĚJOV Kdo nemá pro strach děsivá kapela Klementův Lazaret. všechna monstra uložit ke spánku
uděláno, ten se v pátek 13. února A tentokrát si dala opravdu záležet. do svých rakví, slíbila si, že se za rok
musel hudebnímu klubu Apollo 13 Prostory zdobily zkrvavené části zase na stejném místě setkají.

Hudební senzace jara 2015: Arakain a Lucie Bílá opět na jednom pódiu!
PROSTĚJOV Legenda české
metalové scény, kapela Arakain
a nejpopulárnější česká zpěvačka
i hvězda první velikosti Lucie Bílá,
se na jaře 2015 opět spojí! Lucie se znovu stane právoplatnou
členkou kapely Arakain, se kterou před třiceti lety začínala. Naváže tak nejen na své začátky, ale
i na veleúspěšné výroční turné
Arakain XXX, kdy s kapelou absolvovala, jak celé jarní tour, tak i nej-

větší koncert Arakainu roku 2012.
Společné turné Arakain&Lucie
Bílá XXXIII Tour 2015 odstartuje 6. března, bude čítat čtyřiadvacet koncertů a k radosti místních fanoušků mezi nimi bude
i Prostějov! Velkolepý koncert
bude hostit Společenský dům
a to již 13. března.
Nejpopulárnější česká zpěvačka
a aktuální Zlatá slavice, tak dokazuje, že tvrdou hudbu má stá-

37

REKORDU vyhrát 3:0 nebo 3:1 a ještě zvládnout ZLATÝ SET

´

PROSTĚJOV Výtvarné prácee
současných a bývalých žáků prostějovské ZUŠ Vl. Ambrose ukázala veřejnosti předminulý čtvrtek 5. února slavnostní vernisáž
výstavy s názvem Inventura.
Prostějovská základní umělecká
škola Vladimíra Ambrose slaví
neuvěřitelných sto dvacet pět let
od svého založení. Takové jubileum je pochopitelně nutné oslavit
s velkou parádou a jak jinak, než
ve spolupráci s bývalými i současnými žáky školy a jejich pedagogy.
K maratonu letoších akcí v režii
ZUŠ se ve čtvrtek 5. února připojila výtvarnická výstava s názvem
Inventura.
„Prezentuje výběr výtvarných
prací našich žáků za uplynulých
pět let. Za tu dobu získala škola
prostřednictvím kreativity dětí
množství významných výtvarných
ocenění, mezi nimi asi nejvýznamnější je ta z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Památníku
v Lidicích. Prestižní Cena poroty,
která byla za celou Českou republiku udělena právě naší škole za
dlouhodobou cílevědomou a výbornou práci,“ přiblížila ředitelka
prostějovské ZUŠ Eliška Kunčíková, která spolu s kurátorkou prostějovského muzea Kamilou Husaříkovou zahájila výstavu.
Díla malých výtvarníků si přišly
prohlédnout desítky návštěvníků, mezi nimi i Milena Dvořáková
a Jarmila Hvozdecká: „Je vidět, že
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le ve svém srdci. I když během
30 let Lucie Bílá vystoupala na
vrchol českého showbyznysu,
zažila nespočet úspěchů, přesto
na tvrdou muziku, Arakain
a své začátky nikdy nezanevřela.
Fanoušci se mohou těšit na nespočet hudebních lahůdek a překvapení. Připraven je exkluzivní
program složený z nejžádanějších
hitů kapely i novinky, speciálně vytvořené pro toto jarní turné 2015.

„S Lucií se nám vždy skvěle hraje
a spolupracuje. Při každém koncertě nás těší její zaujetí, invence i srdce,
s nímž ke všem vystoupením přistupuje. Proto jsme ji letos trochu neplánovaně oslovili, a ačkoli jsme si byli
vědomi jejího obrovského pracovního
vytížení, opět udělala vše proto, aby
s námi mohla celé turné odjet. Věříme,
že to bude zážitek nejen pro nás, ale
především pro fanoušky,“ říká kytarista
a zakladatel Arakainu Jiří Urban.

Pokud chcete vidět a slyšet Arakain s Lucií Bílou, neměli byste
s nákupem vstupenek dlouho
otálet. Poslední společné turné
jen potvrdilo fakt, že toto spojení
u fanoušků funguje a řada koncertů byla vyprodána několik měsíců
před jejich konáním. Vstupenky
na ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ
XXXIII TOUR 2015 jsou již k mání
v předprodejních sítích Ticketportal a Ticket-Art a v Arakain E-

-shopu. Přímo v Prostějově pak
na tradičním místě, kterým je prodejna Hudební nástroje, Kramářská 1. A nebo můžete zkusit štěstí
v naší soutěži! PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto partner místního koncertu, pro vás ve spolupráci
s MAMUT Agency, která stojí za
březnovým vystoupením v našem
městě, připravuje možnost získat
vstupenky ZDARMA. Čtěte příští
vydání.
(pr)

PROSTĚJOV Tak tohle už je asi
opravdu Mission Imposible. Aby
volejbalistky VK AGEL poprvé v oddílových dějinách postoupily do druhého kola play off evropské Champions League, musely by v nadcházející
odvetě úvodního dějství soutěže zvítězit na půdě megasilného Eczacibasi
Istanbul 3:0 či 3:1. A hned poté navíc
urvat i zlatý set do patnácti bodů.
Druhé vzájemné utkání s gigantem
se hraje už tuto středu 18. února od
15.30 hodin českého času v hale
Burhan Felek Voleybol Salonu. Tom
Cruise ve výše zmíněném filmovém
spektáklu opakovaně dosáhl i nemožného. Třeba se to povede rovněž
mančaftu z Hané!
Ostatně už v osmifinálovém duelu číslo
jedna na domácí půdě svěřenkyně trenéra

sledujte na
WWW.LAOLA1.TV
šich silách zvládat tuhle činnost lépe než
v prostějovském střetnutí, kde jsme při
defenzivní práci občas nestíhali. Takže v
obraně se pokusíme ještě přidat a třeba
budou mít jejich útočnice větší potíže se
prosadit,“ uvažoval Čada. Kromě toho
mají „Agelky“ schovaný v rukávu jeden
slibný trumf: víc uzdravenou ranařku
Liannes Simon. „Když vezmu, že se naše
největší bodová tahounka dokázala dát
jakž takž dohromady nesmírně rychle
už pro úvodní vzájemný zápas, tak za

dalších osm dní by už mohla být úplně
v pořádku a třeba i ve své obvyklé formě.
Což by pro nás znamenalo mnohem
větší údernost v útoku a pro soupeře
problémy navíc oproti předchozímu duelu,“ věřil kouč mistryň České republiky.
Prostějovská výprava cestuje do země
půlměsíce až během zítřejšího dne, tj.
v úterý 17. února. „Do Istanbulu je dobrý letecký spoj, takže tentokrát nemusíme
vyrazit o den dříve než obvykle. Po příjezdu na místo si ještě večer zatrénujeme, ve
středu dopoledne bude následovat klasická předzápasová rozehrávka a odpoledne
už přijde na řadu samotné utkání,“ popsal
program týmu kouč Čada.
Zatímco protivník má na své straně
nezpochybnitelně vyšší papírovou sílu
jasného favorita, soubor VK AGEL zase
může těžit z jiné výhody. „A tou je sku-

tečnost, že absolutně nemáme co ztratit,“
lehce se pousmál prostějovský lodivod.
„Postupem z extrémně těžké skupiny
jsme výrazně překročili plán, už tohle byla
velká senzace. A cokoliv dalšího navíc by
představovalo něco naprosto neskutečného až snového, zvlášť po prvním vzájemném utkání, ve kterém Istanbul potvrdil
naši roli outsidera. Tím pádem můžeme
jít do odvety zcela uvolněně a bez jakéhokoliv stresu, neboť na rozdíl od domácích
my nic nemusíme. Naším jediným cílem
teď je odvést na hřišti Eczacibasi co nejkvalitnější výkon a tím adeptovi na účast
v závěrečném Final Four alespoň zkomplikovat jeho postupovou povinnost,“
připojil Miroslav Čada.
S tímto výrokem nelze než souhlasit.
Tak holky na pomezí Evropy a Asie
zabojujte!

STŘETNUTÍ PROSTĚJOV VS. ISTANBUL
PROSTĚJOV Zahrály prostějovské volejbalistky proti Eczacibasi o něco hůř než s Rabitou, na
hřišti Police a s Kazaní, že tentokrát nedokázaly
favorita porazit? Nebo byl prostě istanbulský
soupeř ještě o něco silnější než předchozí giganti a z toho důvodu na Hané uspěl? V případě
včerejšího utkání je spíš B správně.
Kromě prvního setu a části čtvrté sady předvedla
VitrA v hale Sportcentra DDM Prostějov hru
absolutně nejvyššího mezinárodního kalibru a
odolávat drtivému tlaku protivníka ve chvílích
jeho pohody se asi fakt nedalo. Zvlášť když největší
bodová tahounka domácího týmu Liannes Simon
nastoupila zraněná s velkým sebezapřením a zdravotní handicap se na jejím výkonu vzdor úžasné
bojovnosti logicky podepsal.
Z kolektivního hlediska hosté dominovali hlavně
v útoku (úspěšnost 33%:42%) i v obraně na síti
(bodové bloky 7:13) a hodně těžili také ze servisu,
přičemž se jim vyplatilo maximální riziko s vyšším
počtem přímých bodů z podání i zkažených
pokusů (esa 2:8, chyby 4:12). „Agelky“ mančaft
z turecké metropole předčily jedině přihrávkou
(úspěšnost 55%:49%), což k výsledkovému
úspěchu nemohlo stačit.
(son)

individuální statistická èísla
Nejvíce bodù:
Tatsiana Markevich 13, Liannes Simon 12, Stefanie Karg 9 - Neslihan
Demir Güler 20, Bethania De La Cruz De Pena 17, Jordan Quinn Larson-Burbach 16
Nejvíc bodových útokù:
Tatsiana Markevich a Liannes Simon 11, Stefanie Karg a Andrea Kossányiová 8 - Neslihan Demir Güler a Bethania De La Cruz De Pena 16,
Jordan Quinn Larson-Burbach 12
Nejvyšší úspìšnost útoku:
Stefanie Karg 53%, Sonja Borovinšek 50%, Tatsiana Markevich 41% Maja Poljak 56%, Neslihan Demir Güler 53%, Christiane Fürst 45%
Nejvíc bodových blokù:
Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 2 – Maja Poljak 6, Asuman Karakoyun 3, Jordan Quinn Larson-Burbach 2
Nejvíce es:
Kathleen Weiss 2 - Neslihan Demir Güler 3, Jordan Quinn LarsonBurbach a Maja Poljak 2.
Nejvyšší úspìšnost pøihrávky:
Tatsiana Markevich 71%, Julie Kovářová 58%, Andrea Kossányiová 41%
- Gülden Kuzubasioglu a Jordan Quinn Larson-Burbach 60%, Bethania
De La Cruz De Pena 35%

MIROSLAV ĠADA: „ECZACIBASI JE DÍKY

SVÉ KOMPAKTNOSTI JEŠTħ O NħCO SILNħJŠÍ,
ILNħJŠÍ,
NEŽ PìEDCHOZÍ SOUPEìI ZE SKUPINY
NY“
pro Večerníkk

Marek SONNEVEND

kolektivem, jemuž nové placky pověsí na
krk. Jde přitom o skutečně povedené
kousky. Pro tři nejlepší právě v pohárové
soutěži jsou připraveny kulaté medaile
s volejbalovým míčem, na němž vystupuje 3D útočící hráč, který se připravuje
smečovat.
Dominantou extraligových kovů je pak
volejbalový míč v 3D zobrazení na zvlněném podkladu, kde je uvedena konkrétní
soutěž a daný ročník. Na druhé straně lze
nalézt logo ČVS. Všechny medaile jsou
pro letošní sezónu vyrobeny ze zinkové
slitiny a povrchovými úpravami bylo
docíleno starozlatého, starostříbrného i starobronzového efektu. Celkový
vzhled tak dokládá, že k jejich zisku vede
dlouhá a obtížná cesta. (son)

s.
v
středa 18. 2. v 15:30

POHLED DO STATISTIK

původní rozhovor

Foto: cvf.cz

Čady ukázaly, že se i proti takovému obrovi dá úspěšně bojovat, byť se jim to dařilo
pouze v části střetnutí. Ale šlo to. „Nezbytnou podmínkou je však vynikající servis,
kterým soupeře musíme pokud možno
neustále dostávat pod tlak na přihrávce.
A zároveň je potřeba co nejlépe přijímat
nesmírně dobré podání Eczacibasi kvůli
tomu, abychom sami byli schopní bodově útočit. Náš první zápas proti Istanbulu
se změnil v bitvu servisů a od odvety nelze očekávat nic jiného,“ odtušil Miroslav
Čada, hlavní trenér „vékáčka“.
Dalším stěžejním krokem ke svedení co
nejvyrovnanějšího souboje ve žhavém
Turecku bude vysoká úroveň defenzivy.
„Je jasné, že pokud velké nebezpečí hrozí
od všech pěti zakončujících hráček VitrY, tak se brání skutečně těžko. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že je v na-

PROSTĚJOV Volejbal jako z jiné planety předváděl na Hané
výběr tureckého Eczacibasi
Istanbul během druhého a třetího setu. Jinak se ale Prostějovu
dařilo enormní síle protivníka vyrovnaně čelit a nechybělo mnoho, aby úvodní duel prvního kola vyřazovací fáze evropské Ligy
mistryň dospěl až do tie-breaku.
Konečný výsledek 1:3 se co nejobjektivněji snažil okomentovat hlavní trenér žen VK AGEL
Miroslav Čada.
ƔƔ Jeden set jste dominovali, pak se
náhle průběh úplně otočil. Čím si tak
razantní obrat vysvětlujete?
„To je jednoduché: za vším byl pronikavě zlepšený servis hostů. Zpočátku jsme
v téhle válce podání měli navrch my, jenže od druhého setu šel Istanbul při svých
servisech do mnohem většího rizika
a to se mu i přes celkových dvanáct chyb
v této činnosti vyplatilo. Dostával nás totiž

pod obrovský tlak na příjmu, čímž trpěla
celá naše útočná hra. Oni dobře věděli,
že pokud budeme mít dobře přihráno,
tak můžeme úspěšně zakončovat pěti
hráčkami, a maximálně se snažili nám tohle překazit. Což se jim právě výborným
servisem povedlo. Některá smečovaná
a přitom současně plachtící podání se
vybírala opravdu složitě, s úspěšností přihrávky jsme se zejména v případě Andrey
Kossányiové potýkali.“
ƔƔ Jak vysoko stavíte Eczacibasi v porovnání se soupeři ze základní skupiny
Champions League?
„Jejich obrovská síla spočívá hlavně
v tom, že mohou nesmírně kvalitně
zakončovat v podstatě všemi pěti útočnicemi. De La Cruz a Larson smečují
z obrovské výšky, i když druhou jmenovanou se nám podařilo vcelku ubránit,
na druhou stranu jsme od druhého
setu vůbec nechytali univerzálku Neslihan Demir ani blokařku Maju Poljak.
Jedině druhá blokařka Fürst byla u nás
taková nenápadná, jinak je ofenzivní
kvalita Eczacibasi skutečně enormní. Nemluvě o nezpochybnitelných
schopnostech jeho hráček ve všech
ostatních činnostech. Síla Istanbulu je
prostě ohromně vysoká, to je potřeba
uznat. V týmové komplexnosti stavím

Eczacibasi výš než Rabitu Baku, Dynamo Kazaň a nejspíš i Chemik Police.“
ƔƔ Co říkáte na rychlý návrat zraněné
Simon do sestavy?
„Moc si cením jejího přístupu k celé téhle
záležitosti. Jakmile lékařská vyšetření ukázala, že kromě výronu nemá s kotníkem
nic vážnějšího, tak hned sama řekla, že
do domácího zápasu s Istanbulem chce
za každou cenu naskočit. Pokud to jen
trochu půjde, tak i přes bolest. A taková
osobní tvrdost není u všech volejbalistek
zdaleka samozřejmostí. Přesto jsem ještě
dopoledne v den utkání vůbec nevěřil, že
by mohla nastoupit. V samotném utkání
pak Simon sice nepodala svůj top výkon jako třeba v Polsku, ale i tak byla pro
družstvo velkým přínosem. Prostě hrát
s tak výbornou útočnicí platnou i na bloku nebo bez ní je závažný rozdíl.“
ƔƔ Jak vidíte odvetu v Turecku?
„Já věřím, že v lepším zdravotním stavu
a tím i ve větší formě bude Simon, čímž
bychom mohli být schopní odvést ještě lepší výkon než doma. Každopádně
do Istanbulu pocestujeme uvolněně
a bez jakékoliv křeče, že musíme. Uvědomujeme si velkou sílu soupeře, které znovu
zkusíme co nejlépe čelit. K tomu rozhodně
potřebujeme vyšší produktivitu v obraně,
jež tentokrát na protivníka nestačila.“

pocestujeme uvolněně
“Doa bezIstanbulu
jakékoliv křeče, že musíme.
Uvědomujeme si velkou sílu soupeře,
které znovu zkusíme co nejlépe čelit...
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
TATSIANA MARKEVICH
Ne ttolik nápadná síla ženského týmu VK AGEL se
N
opět projevila. Obrovský přínos běloruské smečařky
začíná hned u přihrávky, kterou má opravdu vyzačí
nikající, viz parádně vysoká úspěšnost 71 procent
nika
proti Eczacibasi Istanbul a stále velmi dobrých 60
prot
procent s KP Brno. Skromná Táňa navíc „Agelproc
ky“ v uplynulém týdnu nejvíc táhla i bodově, když
v přetěžkém
úterním duelu Champions League
p
zaznamenala
13 vítězných míčů a v sobotním
za
extraligovém
střetnutí jich dala dokonce 15.
ex
K tomu připočtěte hodně účinné podání, kvalitní hru
v poli
p i na daný post vysokou úspěšnost útoku a dostanete
volejbalist
volejbalistku, o níž trenér Miroslav Čada prohlásil: „Naši
sestavu si bez
b ní v současnosti nedokážu představit.“

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Návrat Bogdanovic
do hry se protahuje

Prostějov (son) - Třetí blokařka
ženského výběru VK AGEL Ana
Bogdanovic je stále na marodce.
Pětadvacetiletá Srbka utrpěla již
v listopadu těžký výron v kotníku,
dokonce si zlomila jednu kůstku
v postižené noze a momentálně
teprve začíná zvolna trénovat.
Do konce nadstavbové části
UNIQA extraligy se na hřišti velmi
pravděpodobně neobjeví. „Zranění
Any se ukázalo jako dost vážné, proto
její návrat do zápasů trvá delší dobu.
Teď zatím jen vyklusává, postupně se
bude zapojovat do přípravy s týmem
a myslím, že připravená naskočit do
utkání by mohla být někdy za měsíc.
Jde však pouze o odhad, rozhodne
celkový průběh uzdravování,“ řekl
kouč prostějovských
volejbalistek
p
j
ý
j
Miroslav Čada. Comeback téměř
dva metry vysoké plejerky se tudíž
uskuteční asi až v ligovém play off.

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO:
23. kolo, sobota 19. února, 18.00 hodin:
KP Brno - Olymp Praha, Prostějov - Ostrava
(2.3., 18:00), Frýdek-Místek volný los.
24. kolo, sobota 19. února, 18.00 hodin:
Ostrava - Olymp (17:00), KP Brno - FrýdekMístek, Prostějov volný los.

SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO:
22. kolo, sobota 21. února, 16.00 hodin:
SG Brno - Olomouc, Šternberk - Přerov.

CHCETE
Večerník NADÁLE
ZA
PATNÁCT KORUN?

nalistujte
stranu 26

Juniorky
yp
postupují
p
do Final Four!

Praha, Prostějov (son) - Čtvrté
dějství nadstavbové části extraligy
gy zavedlo mládežnické výběry
ý y
VK AGEL do metropole
p
ČR.
Kadetky SK Španielka Řepy
prostějovskému celku podlehly 1:3
(-25, 17, -20, -23) a 2:3 (-20, 18,
-16, 20, -6), díky čemuž mají naše
děvčata už jisté pořadatelství jednoho ze dvou závěrečných turnajů
Final Four. Ještě větší radost prožily
díky dvěma vítězstvím juniorské
Agelky, neboť si skvělými výsledky 0:3 (-21, -12, -21) a 1:3 (-22,
-13, 23, -24) z pohledu domácích
zařídily vytoužený postup do Final
Four, tudíž budou stejně jako jejich
mladší oddílové parťačky bojovat o
ligové medaile!
Průběžné pořadí extraligy kadetek, skupiny o 1. až 6. místo: 1. VK
Prostějov
j 37, 2. Olymp
y p Praha 34, 3.
České Budějovice
j
23, 4. Řepy
p 22,
5. Přerov 15, 6. Šternberk 13.
Průběžné pořadí extraligy juniorek, skupiny o 1. až 6. místo: 1.
Olymp
y p Praha 39, 2. Brno 30, 3.
České Budějovice
j
29, 4. Prostějov
27, 5. Ostrava 10, 6. Žižkov 9.

společnost

DVA NEJSILNħJŠÍ MOTIVY Š
exkluzivní zpravodajství
z Prostějova

Hrdinství Liannes Simon
Když si kubánská univerzálka prostějovského týmu pouhých pět dnů před
zápasovým trhákem s tureckým favoritem ošklivě zvrtla kotník a extraligové
střetnutí proti Olympu Praha opouštěla předčasně v bolestech, asi vůbec
nikdo nevěřil, že by mohla tak brzy po
tak nepříjemném zranění nastoupit do
přetěžké bitvy.
Halu Sportcentra DDM opanovalo
v tom čtvrtečním podvečeru krátce po
šesté hodině večer hrobové ticho narušované jen pláčem pochroumané hráčky a smutnými komentáři některých
fanoušků typu: „A je to v pr…! Je po

zázraku. Bez ní nemáme šanci,“ a podobně. O nějakých sto dvacet hodin
později však ofenzivní tahounka družiny trenéra Čady opět vyběhla na
hřiště a hrdinně absolvovala mač, jejž
si prostě za žádnou cenu nechtěla nechat ujít.
Jak se vlastně z výronu v kotníku
mohla tak rychle sesbírat? „Za vším
je hlavně její velká vůle, touha hrát
a nepřijít o důležité utkání. Simon hned
druhý den po zranění sama jasně řekla, že proti Eczacibasi chce nastoupit,
a proto se lékařsky dělalo naprosto
vše, aby opravdu mohla naskočit.
Přesto jsem ještě dopoledne v den
souboje při pohledu na její nohu nevěřil, že bude moci zápas absolvovat.
Jenže ona je prostě tvrdá holka z Kuby
a přes bolest do toho šla,“ konstatoval
Miroslav Čada, hlavní trenér žen prostějovského „vékáčka“.
Někdo by tohle řešení mohl považovat za hazard se zdravím hráčky,
já však vidím spíš opačnou stranu
mince. To znamená osobní hrdinství
Liannes v zájmu týmového úspěchu, kdy nehodlala celý kolektiv pro
extrémně náročný mač nechat ve
štychu. Ostatně její přístup byl určitě
jedním z důvodů úvodní semknutosti
družstva, které Istanbul v zahajovacím

ANI RÁNU!
„Všichni si ze mě dělají srandu,“
zlobí se naoko první náměstkyně Rašková

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
STVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
To ale nebylo všechno,
všech během
ledna tohoto roku, kd
kdy první náměstkyně brala léky utišující bolest
nemilosrd rentgen
lest, odhalil nemilosrdný
nekrózu hlavice kyčelního kloubu. „Jediné, co se
s tím dá dělat, je výměna celého kyčelního kloubu,
takže koncem dubna jdu na totální endoprotézu,“
prozradila Rašková.
Svůj úděl ale nese velice statečně. A to i přes pichlavé,
nicméně v dobrém myšlené narážky svých kolegů.
„Když tady nebudu, bude mě zastupovat moje první náměstkyně. Ale dejte si pozor páni novináři na
nejapné otázky, kolegyně Rašková má v rukách nebezpečnou zbraň. Co kdyby někoho z vás těmi ber-

První náměstkyně primátora Alena Rašková se v současnosti pohybuje pouze s pomocí dvou berel, se kterými vypadá velmi bojovně!
Foto: Michal Kadlec
Ani vynikající bloky legionáąské dvojice Karg - Simon nestaéily na ješt÷ lepší útoky v pod

setu impozantně drtilo. Že pak šel výkon „Agelek“ dolů společně s tím, jak se
zhoršoval fyzický stav Simon, je bohužel
také pravda. Přesto ale plejerka s jedenáctkou na dresu zaslouží za statečnost
svého srdce absolutorium.

v základní skupině, vynikající hra
prostějovského výběru korunovaná
skalpy tří klubových gigantů, věhlas
dalšího protivníka a reálná šance na
historický postup do druhého dějství
play off Ligy mistryň přivedly na tribuny prostějovské haly Sportcentra
Fanoušky
DDM tolik příznivců, jako asi dosud
zaplnìné hledištì
nikdy v dějinách volejbalových špílů v
našem městě!
Co se v úterním večeru též maximálně Názory na přesný počet fandů v hlepovedlo, to byla divácká kulisa lákavé dišti se sice různily, ovšem dalo se
sportovní řežby. Vítězné tažení VK shodnout v tom, že návštěva se mi-

Obchodní mediální partneąi VK AGEL Prost÷jov

„S pohybem mám potíže delší dobu, protože
už jsem se narodila s nedorostlými stříškami
v oblasti kyčelních kloubů. V posledních letech
se vše začalo projevovat ve větší míře, v současnosti mám silnou artrózu. No a v listopadu
loňského roku jsme si udělali pěkný výlet do
přírody, ze kterého jsem se ale já nemohla dostat ani zpátky domů. Postihl mě prudký zánět
kyčle a bylo po parádě...,“ popsala exkluzivně
Večerníku své zdravotní patálie Alena Rašková.

ŠANCE PRO VÁS
Toužíte po zmìnì image?

„K odvetě určitě nepoletíme předem

poražené,“ vzkazuje Kathleen Weiss
pro Večerník
k

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Byla to lákavá
představa srazit po Rabitě Baku,
Chemiku Police a Dynamu
Kazaň dalšího velkého favorita. Jenže narazila na tvrdou
realitu. Nesmírně kompaktní tým Eczacibasi Istanbul se
ukázal být nad momentální
síly prostějovských volejbalistek, které měly navrch pouze
v úvodu domácí bitvy. Pak už
kralovala vynikající hra hostující mašiny a tak i nahrávačka VK
AGEL Kathleen Weiss (na snímku J. Popelky) musela uznat, že
klubový gigant z Turecka byl
v Prostějově zkrátka lepší.
ƔƔ Co říkáte na hodně těžké střetnutí?
„Úvodní set nám vyšel parádně,
dařilo se hlavně na servisu a v obraně.
Potom tuhle štafetu převzal soupeř,
naše přihrávka šla dolů a hosté kromě
výborného podání také skvěle útočili
a bránili. Až ve čtvrté sadě jsme se
celkově zvedly, závěr byl díky tomu

vyrovnaný. Nicméně vítězství si dnes
zasloužil lepší protivník.“
ƔƔ Jak jste vnímala situaci okolo
Liannes Simon, která nastoupila
pouhých pět dní po výronu v kotníku?
„Byla to velká nepříjemnost, když se
jí to v utkání s Olympem stalo. Včera
(tj. v pondělí - pozn.red.) jsem Simon
viděla, jakým způsobem chodí, a podle

„Těch věcí bylo víc. Po srovnání skóre na
:18 jsme udělaly jednu chy18:18
bu v útoku, pak nám úplně
zafungovala přihrávka,
nezafungovala
anbul udělal dvakrát
Istanbul
dvaa body za sebou a to
už se potom proti na-

“

My jsme už ve skupině měly
samé kvalitní soupeře a těžko říct,
jestli Eczacibasi bylo tím úplně
nejsilnějším

toho jsem vůbec nevěřila, že by mohla
hrát. Úžasně rychle se však dala dohromady a nastoupila, což nám určitě moc
pomohlo. Na druhou stranu logicky
neměla takovou rychlost hlavně při
bránění a samotné výskoky na smeče i
bloky pro ni musely být hodně náročné
a bolestivé. Prostě ani nemohla hrát ve
své obvyklé formě, na druhou stranu od
ní bylo nesmírně obětavé, že se do toho
rozhodla po takovém zranění brzy jít.“
ƔƔ Ve čtvrté sadě jste se vrátily do zápasu a nebyly daleko od vyrovnání na
2:2. Co k tomu scházelo?

ik silnému soupeři
tolik
ovu dohání těžko.
znovu
V té rozhodující konvce prostě naše akce
covce
byly dostatečně kvalnebyly
itníí k tomu, abychom
smírně kompaktní
nesmírně
zacibasi předčily.“
Eczacibasi
ƔƔ
Ɣ Je VitrA nejnějším družstvem,
silnějším
eré jste v probíhakteré
ím ročníku Chamjícím
ons League potpions
ly?
kaly?

„My jsme už ve skupině měly samé
so
hodně kvalitní soupeře
a těžko říct, jestli
Eczacibasi bylo tím úplně nejsilnějším.
Během druhého a třetího setu asi ano, tam
ce hrál opravdu úžasně.
totiž hostující celek
Působivá je hlavn
hlavně jeho komplexnost na
c nám při bránění dělalo
všech postech, což
problémy. I proti takové top kvalitě
se však dá hrát, což jsme ukázaly v
prvním i čtvrtém
čt
setu.“
ƔƔ Co očekáváte
oč
od istanbulské
odvety?
„Samozřejm
„Samozřejmě uděláme všechno, abychom
abycho zahrály co nejlépe a
zkusily být
bý favoritovi vyrovnaným
soupeřem
soupeřem. V průběhu letošní
Ligy m
mistryň jsme se toho
spoustu naučily, postupně se
o dost zlepšily a to budeme
chtít nna hřišti Eczacibasi opět
potvr
potvrdit. Prostě se budeme
rvát
rvát. Pomoct by nám určitě
měl
měla zdravější Simon,
pře
přesto samozřejmě půjde
o velmi náročný zápas.
Sou
Soupeř je jasný favorit a už
se vidí v závěrečném Final
Fo
Four, což se mu pokusíme
zn
znepříjemnit. Rozhodně
do Turecka nepoletíme
př
předem poražené, to
vůb
vůbec ne!“

ĠVS NECHAL VYRO
„AGELKÁM“ POVħSÍ
UŽ ZANEDLOUHO

lemi přetáhla,“ pronesl se smíchem na nedávné tiskové konferenci rady města primátor Miroslav Pišťák.
„Tam kde my parkujeme auta, tam by naše paní
kolegyně měla před začátkem pracovní doby nechat
i svoje berle,“ dodal primátorův náměstek Jiří Pospíšil.
„Každý si ze mě dělá srandu. Když jdu na záchod,
pan primátor mi napíše půlhodinové náhradní volno! Na druhé straně vypadám teď jakoby silnější, taková vyzbrojená. Dokonce mi někteří kolegové doporučili, ať si na spodek berlí nasadím ostré bodce,
udělám si z nich oštěpy a vezmu si je na jednání zastupitelstva. Že prý bude opozice koukat,“ směje se.
Když se Večerník pozorně zadíval na berličky
prostějovské političky, všiml si dvou odrazo-

nalistujte stranu 26

EXKLUZIVNÍÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

JARNÍ PROMÌNY...

VELKÝ KOSÍŘ V pátek večer
jsem dostal neodolatelnou nabídku udělat reportáž z „Valentýnské
pusy“ na kosířské rozhledně. Myšlenku
spojení s rodinným výletem
le
jsem záhy opustil, protože výšlap
by nezvládly ani mé tříleté dcery,
ani jedenáctiletý pes. Tak jsem se
na akci vydal, jak je dnes v módě,
tedy single.
Ledva jsem opustil zpevněnou cestu
mezi domy, uvědomil jsem si, že nápad vzít si na tento výšlap teplé, leč

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

vých sklíček na rukojetích. „No jistě, můžu
s nimi dokonce až na silnici. I když pan Vafek
z policie by mi jistě vyčetl, že ty odrazky nemám
i na zadní straně berlí,“ zasmála se oblíbená politička ČSSD.
Na závěr první náměstkyně primátora už ale
s vážnou tváří podotkla, že při vlastních patáliích s chůzí je mile překvapena vstřícností
a ochotou lidí. „Třeba když jsem byla nakupovat
v supermarketu, tak ke mně přijel pán na invalidním vozíčku a celý nákup mi naložil na vozík
a dovezl ho až k pokladně. Možná to není s naší
společností až tak zlé, jak se říká,“ uzavřela toto
téma nedávnou historkou Alena Rašková.

Single na „Valentýnskou pusu“ na Kosíři
Tomáš
KALÁB

V rámci projektu„MILUJEMEVEČERNÍK“
pro vás po změně image vašeho oblíu
beného periodika připravujeme řadu
m
dalších změn. A tentokrát jsou naším
ho
cílem pravidelné proměny vašeho
pavzhledu! Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si představujete.
Někdy je těžké najít si čas sama
a na sebe.
ickéZajít ke kadeřníkovi, dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit nové obleeněže
čení, to abychom měli přinejmenším volno a plnou peněženku
peněz. Nyní máte však možnost mít tohle vše naprosto zdarma.
Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Budete si připadat jako princezny. Budou o vás pečovat prvotřídní profesionálové. Začneme barevnou typologií, bude vám vytvořen nový
účes, elegantní líčení a nakonec budete oblečena do slušivého
oblečení.
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz a do předmětu uvést
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení, z jakého důvodu se do proměny
hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás. Nezapomeňte ani na
telefonický kontakt. Hlásit se můžete už teď! První výběr proběhne již
koncem února!
Těšíme se na spolupráci s vámi.

ZA PATNÁCT
KORUN?

PROSTĚJOV Nepříliš veselé období, co se týká zdravotního
ho
stavu, prožívá první náměstkyně primátora Statutárního města
ta
Prostějov Alena Rašková. Ovšem skutečnost, že kvůli prodělanéému zánětu kyčelního kloubu musí nyní chodit pouze o berlích,
h,
bere s naprostým humorem. Ostatně, její kolegové rovněž...

HLASTE SE!
Hledáme ètenáøky do

původní rozhovor

CHCETE
ZLATÝ
SET
večerník
NADÁLE

s.
v
středa 18. 2. v 15:30

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Počtvrté v poměrně krátké oddílové historii, která píše teprve sedmou
sezónu účasti v evropských
pohárech, postoupily volejbalistky VK AGEL Prostějov do
play off Champions League.
Zopakování úspěšných let
2010, 2011 a 2012 přinesl úvodní duel prvního kola vyřazovací
části doma proti Eczacibasi
Istanbul, se kterým vystoupila
do popředí dvě ústřední a žhavá
témata.
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BEZ BERLÍ

ANEB O NEZDOLNÉ VöLI A DIVÁCKÉM

Výbìr
ý
odìváøek
se dál potápí

Opava, Prostějov (son) - S osudem volejbalistek TJ OP Prostějov
ve 2. lize žen to vypadá každým
dalším kolem stále hůř. O uplynulém víkendu na hřišti silné
Opavy sice polovinu z celkového
počtu sedmi setů odehrály solidně,
přesto však domácí Happy Sport
dvakrát zvítězil 3:0 (13, 29, 15) +
3:1 (-23, 21, 18, 18) a oděvářky tak
na sestupové deváté příčce zaostávají za osmým Bílovcem už o pět
bodů.
Pořadí 2. ligy žen, skupiny C po
28. kole: 1. Nový Jičín 80, 2. Opava
60, 3. Šlapanice 50, 4. Kylešovice
43, 5. Přerov B 43, 6. Vsetín 35, 7.
Juliánov 33, 8. Bílovec 31, 9. OP
Prostějov 26, 10. Olomouc B 19.

Pondělí 16. února 2015
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Nad rozhlednou na Kosíři se modrala
jasná obloha.
Foto: Tomáš Kaláb

Foto: Tomáš Kaláb

nové boty, nebyl nejprozíravější. Nu
což, po odbahnění zkusím případně
reklamovat. Postupně jsem stoupal pásmem bláta a přes skalnatý
podklad jsem dosáhl pásma sněhu
a ledu. Už se mi také hůř dýchalo.
Kurňa, jsem ještě vůbec na Hané?!
Ale ano, jen bych musel svoje tělo
venčit podobným způsobem častěji...
Sluníčko svítilo a okolo rozhledny
se to odpoledne hemžilo lidmi. Pán
u okénka ostřížím zrakem sledoval návštěvníky, jestli si jdou koupit vstupenku na vrchol rozhledny.
„Ivo!“ marně na něj volala sympatická paní, starající se o zázemí občerstvení. Konečně jsem se dočkal, můj
zdroj informací se ke mně ochotně
obrátil.
„Nejvíc lidí tady bylo kolem oběda,
zatím jsme prodali sto padesát vstupenek na rozhlednu, někteří tam
samozřejmě nejdou, takže přes dvě
stovky turistů určitě dorazí,“ pochvaloval si parádní počasí starosta Drahanovic Ivo Richter, který se s rodinou

Pravá „Valentýnská pusa“ exkluzivně pro Večerník.

ujal provozu
provozzu rozhledny. „Do tomboly
jsme
me shromáždili
shr
h om
máždili na padesát cen, kdo
vyhraje
štěstí
vyhr
hraj
aje št
těs
ěstí ve hře, může si vybrat,
ostatní
osta
atn
tní holtt mají štěstí v lásce,“ ukázal
na obtisk
obt
btisk velkých
ve
červených rtů.
A když
když k tomu přidám občerstvení speciálním
spe
peci
c áln
ním borůvkovým pivem

Foto: Tomáš Kaláb

z lhotského minipivovaru, ch
chyběla
chyb
yběla mi
skáá pusa
a.....“
.“
na Kosíři jen ta „Valentýnsk
„Valentýnská
pusa...“
Naštěstí řadě desítkám od pohledu
šťastných párů mne. A to
je dobře, neboť uplynulou
sobotu byl přece svátek
zamilovaných.

ILNħJŠÍ,
NY

Instruktorku zumby z Kralic na Hané čeká finále soutěže Souboj nevěst
PRAHA, PROSTĚJOV Medailisté
aktuálního ročníku UNIQA extraligy
mužů i žen, nejvyšších soutěží juniorek i kadetek a žákovských mistrovství republiky obdrží na konci sezóny
2014-2015 inovované sady cenných
kovů. V tiskové zprávě to oznámil
Český volejbalový svaz.
„Každým rokem se snažíme dělat jiný design medailí a stejně tomu je i letos. Tentokrát
jsme se také rozhodli vytvořit unikátní podobu medailí také pro nejlepší týmy v Českém
poháru jak mužské, tak ženské kategorie.
Věřím, že se jejich držitelům budou líbit,“
uvedl místopředseda ČVS Robert Urbánek.
Pokud tedy družstvo VK AGEL Prostějov
uspěje 25. února v plzeňském finále ČP
proti Olympu Praha, stane se prvním

➢ ze strany 3
KRALICE NA HANÉ Sympatická
Veronika Bašná se původně do
soutěže „o pohádkové věno“ hlásit
neplánovala. „Nic jsem o ní totiž
nevěděla,“ usmála se cvičitelka
zumby. Až koncem ledna se vše
obrátilo tím správným kormidlem
a rodačka z Kralic na Hané se pustila do SOUBOJE NEVĚST...
„Byli jsme s přítelem na Svatební
show, která se konala v brněnské
galerii Šantovka. Tam jsme narazili
i na stánek lákající k účast právě v této
soutěži. A já si řekla, proč to nezkusit,“

svěřila se Večerníku Veronika Bašná,
která má už svatbu naplánovanou na
sobotu 25. dubna 2015. Proběhnout
by měla v kostele v Kralicích na Hané.
Ještě předtím se s plnou vervou, jinak
to totiž ani neumí, pustilo do zajímavého klání plné těch nejkrásnějších
zvonů. Hned první únorový víkend se konalo semifinálové kolo
v pražském hotelu Diplomat a Veronika Bašna v něm uspěla! „Jako volnou

disciplínu jsem si nemohla vybrat
nic jiného než zumbu. Kvůli minutovému vystoupení za mnou dorazily děti z Prostějova. Chtěla bych
jim i jejich rodičům za tuto podporu
moc poděkovat,“ ohlédla se účastnice
finálové dvanáctky.
Během finálového večera čeká
čtyřiadvacetiletou ženu napínavý
souboj a to v disciplínách, které
otestují její schopnost stát se

supermanželkou. Dle organizátorů
se jí budou hodit zejména ostré lokty,
notná dávka sebevědomí, maximální
nasazení a kouzlo osobnosti.
VečerníkbudecestuVeronikyBašné
závěrečným kláním pochopitelně
sledovat, ale ještě před samotným
vyvrcholením „Souboje nevěst“
vám již v příštím vydání přineseme
s touto sympaťačkou exkluzivní
(mls)
rozhovor.

JAK MŮŽETE VERONIKU PODPOŘIT?
Pokud chcete Veronice dát svůj hlas, stačí poslat SMS hlas na telefonní číslo 903 33 20. Tvar SMS je
Nevesta 15. Cena SMS je dvacet korun. Výtěžek půjde nadaci Dobrý skutek, jehož patronkou je modelka
Lucie Křížková. Peníze konkrétně poputují Danielovi Strykovi, který trpí mozkovou obrnou.

Jako volnou disciplínu si Veronika
Bašná nemohla vybrat nic jiného
než zumbu. Dorazily ji podpořit
také její svěřenkyně z Prostějova.
Foto: archiv V. Bašné
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Oznámení PODLE
o přerušení dodávky elektrické energie
JESTŘÁB

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

Obec: Dětkovice
Dne: 4. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Dětkovice od domu č. 174 po č. 43
jednostranně, od 172 a 170 po č. 69,
34, 116, od č. 146 a 40 po č. 186,

196, 169, 202, 215, včetně podnikatelských subjektů ve vypnuté
oblasti.
Obce: Repechy, Bousín
Dne: 6. 3. 2015 od 7:30 do 12:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Bousín a Repechy, včetně podnikatelských subjektů. odběratelská
trafostanice Protivanov: ve t1 (č.
301309), odběratelská trafostanice
Protivanov: ve t2 (č. 301308)

Obce: Niva, Otinoves
Dne: 6. 3. 2015 od 11:00 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Niva, část obce Otinoves ve sm.od
Drahan po hospodu a MŠ, ve směru
od Nivy po č. 15, 16, včetně podnikatelských subjektů ve vypnuté
oblasti. Odběratelská trafostanice
Niva ZD (č. 300768), odběratelská
trafostanice Niva: Pila (č. 310669)
E.ON Česká republika, s.r.o.

e

n

Konstelace hvězd Prostějova
J

Aby to čert vzal, tak jsme si toho sněhu moc neužili. Nu což, Prostějované
nadržení na zimní sporty budou muset za ušetřené peníze vyrazit za bílými
radovánkami mimo region, nejlépe do Jeseníků či Beskyd. Ostatní už čekají
toužebně na jaro.

BERANI - 20.3. až 18.4. Nestýkáte
se bohužel s lidmi, kteří by pro vás
měli nějaký význam. Chtělo by to seznámit se s výraznou osobou, která by
vám pomohla dostat se výše ve vašem
kariérním žebříčku. A jedno takové
setkání se blíží!
BÝCI - 19.4. až 19.5. Stáhněte se
tento týden do ústraní, protože na co
sáhnete, to slušně řečeno pokazíte.
Vaše mysl bude zatížena úplně něčím
jiným než pracovními záležitostmi.
Udělejte si pořádek v soukromí, jinak
tvůrčí krizi nepřekonáte.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Dostanete dárek, nad kterým vám srdce
povyskočí. Konečně si na vás někdo
vzpomněl a zcela přesně odhadl vaše
touhy. Potíž bude v tom, že onen dárce zůstane v anonymitě a vy po něm
budete marně pátrat.
RACI - 20.6. až 21.7. Následující
dny budou pro vás hodně netradiční.
Konečně jste se totiž rozhodli sportovat, takže zažitý týdenní scénář plný
práce a stresů naprosto změníte. Jenom abyste teď po prvním propoceném triku nezkolabovali...

LVI - 22.7. až 21.8. V pracovním
nasazení výrazně polevíte, což se určitě odrazí na výši vašich prémií. Na
druhé straně vám určitý zisk mohou
přinést mimopracovní aktivity, stačí
jen dobrý nápad v obchodní sféře.
Každopádně si hlídejte soukromí.
PANNY - 22.8. až 21.9. Naprosto
nezávazně se seznámíte s osobou
opačného pohlaví, která vás velice
zaujme. Není vyloučeno, že k sobě
najdete mnohem bližší cestu, než to
na první pohled bude vypadat. Třeba
se po letech opět zamilujete.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Co kdybyste
si konečně zase udělali chvilku času
a věnovali ho rodině? Vždyť ta už vás
pomalu ani nezná! Vykašlete se na
dlouhé přesčasy, které vám nadřízení
stejně neproplatí. Určitě naplánujte
velký rodinný výlet do hor.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. V těchto
dnech si nebudete jisti naprosto ničím, budete trpět velkou nerozhodností. Pokud tedy budete postaveni
před velký problém, snažte se ho odložit alespoň o týden. Nyní se rozhodně nepouštějte do velkých akcí.

od nás NEZAMRZNETE

z
c
.
v
p
k
i
n
r
e
c
e
v
.
w
w
w

STŘELCI - 21.11. až 20.12.
Na řízení vozidla nyní zapomeňte! Na
každém metru silnic vám hrozí velké
nebezpečí. Buďto havarujete nebo se
budete dopouštět přestupků, za které
tučně zaplatíte policistům značné pokuty. Choďte pěšky.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Pečlivě si prostudujete kalendář, ať
zase nepropásnete něčí svátek či dokonce narozeniny. Vy jste na to totiž
specialisté, a pak se nedivte, že vám to
mají nejbližší kamarádi za zlé. Ve středu pak pozor na úrazy.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Právě vy
se můžete v těchto dnech stát lehce
obětí náporu chřipkové epidemie.
Pokud stále ještě necítíte zdravotní
problémy, úzkostlivě se vyhýbejte
lidem, kteří okolo sebe jen prskají
a kašlou. A cpěte se vitamíny.
RYBY - 19.2. až 19.3. Patříte mezi
velké romantiky a máte hlavu plnou
růžových snů. Tento týden ale neproběhne podle představ, budete se
muset vyrovnat s mnohem prozaičtějšími problémy. Například z čeho
zaplatit nájem nebo alimenty.

Machři na hádanky a křížovky
zápolili v sobotu tradičně U Tří bříz
BYLI JSME

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník

U TOHO!

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Tradičně v restauraci
UTříbřízsidalivsobotusrazvyznavači
hádanek, křížovek a luštitelských rébusů.ProstějovskýkroužekHanáciuspořádal totiž další ročník soutěže Grand
Prix přeborů v luštění. Mezi čtyřmi
desítkami účastníků dominovali myslitelé z Brna, Olomouce a Ostravy.
Neztratila se však ani Prostějovanka
Iveta Dedková.
„Toto klání je dalším dílem celorepublikové soutěže, kdy účastníci řeší křížovky a hádanky, při kterých musí každý
uplatnit maximum logického myšlení,
postřehu a rychlosti. Našeho Grand Prix
se účastní profesionálové, ale rovněž příchozí z řad veřejnosti, kteří si chtějí ověřit
svůj logický úsudek a zda jsou vůbec
schopni konkurovat těm nejlepším luštitelům v republice,“ sdělil těsně před koncem celodenního zápolení hádankářů
Bohumil Korčák, místopředseda hádankářského kroužku Hanáci v Prostějově,
který ve spolupráci se Svazem českých
hádankářů a křížovkářů akci uspořádal.
„Do Prostějova dnes přijely na čtyři desítky luštitelů, včetně obhájce loňského
prvenství Petra Vejchody,“ dodal Korčák.
A právě Petru Vejchodovi se v sobotu

Kdo
koupí,

Nejlepším a nejrychlejším hádankářem byl vyhlášen Břetislav Sýkora
z Olomouce.
Foto: Michal Kadlec
U Tří bříz vedlo nejlépe, zvítězil ve dvou
ze tří hlavních soutěží. Domácí luštitelé bohužel na pomyslné stupně vítězů
nedosáhli, těšit tak může pouze pěkné
páté místo Ivety Dedkové v křížovkářské
soutěži.
Šestihodinový maratón, při kterém luštění a řešení rébusů mnozí
z účastníků prokládali řízným pivem
či nějakou tou štamprlí, si všichni užívali. Partnerem akce byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Při sobotním zápolení U Tří bříz se
luštitelé a hádankáři potili přes šest
hodin.
Foto: Michal Kadlec

Brno
Vsetín
Olomouc

Logické úlohy
1. Petr Vejchoda
2. Martin Kubík
3. Jan Hes

Olomouc
Brno

3. Jan Hes
5. Iveta Dedková

... tentokrát ze sortimentu: DŽUSY...

Ostrava
Prostějov

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

neprohloupí...

NA VŠECH PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

nákupní servis
pro vás

Brno
Vyškov
Ostrava

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

PROSTĚJOV Po více než dvou
týdnech se zpět na domácím ledě
představí hokejisté Prostějova.
Přesně šestnáct dní od zdolání Českých Budějovic přivítají v neméně
důležitém souboji Salith Šumperk.
A cílem bude ve středu od 18.00
hodin potvrdit víkendovou výhru z
ledu Havlíčkova Brodu, která přiblížila Jestřáby k záchraně v první lize.
Oba soupeři se v aktuální sezoně potkali celkem šestkrát. V přípravě zvládl
Prostějov oba duely a vyhrál 4:2 doma
i 4:3 venku, v lize už to tak slavné nebylo. Navzdory brzkému vedení 1:0 a 2:1
z toho nejprve byla domácí porážka
2:5, při odvetě Prostějov zastavila velká
nedisciplinovanost v závěru a z vedení
dalších utkání tak mohou jít napln÷ni 4:3 byla porážka 4:5 v prodloužení.
Foto: Jiąí Možný Ani ve druhé polovině sezony to nevya narazil do mantinelu, naþež musel šlo na jedničku. Doma sice Jestřábi vedbýt odvezen na nosítkách. „V pondČlí ráno máme rozbor videa, tak se
na to ještČ jednou podívám. PĜišlo
mi ale, že se o faul nejednalo, kdy
domácí hráþ nezvládl souboj, upadl PROSTĚJOV Na severozápadě
a zranil se. Pokud budeme mít ta- Čech zahájili Jestřábi celou skupikový pocit i po zhlédnutí záznamu, nu o udržení porážkou, prostor k
budeme požadovat zrušení trestu,“ odvetě dostanou v sobotu od 17.00
naznaþil Vykoukal.
hodin. To na vlastním ledě sehrají
I díky tomu se tak zpČt do sestavy celkově čtvrtý zápas play out a jejich
vrátí Vladimír Stejskal. „Byl dlouho zranČný, tak se nám teć nevešel přáním bude zopakovat poslední
do výbČru. O další podobČ roz- střetnutí těchto dvou celků. V něm
hodneme na pondČlním a úterním před necelým měsícem zvítězil Protréninku. Doufám, že dorazí i co stějov 4:2.
nejvíce divákĤ, kulisa pro nás bude Díky necelý týden staré mostecké výhodnČ dĤležitá,“ tČší se na zaplnČné hře 3:2 při posledním vzájemném sehledištČ prostČjovský kouþ ZdenČk tkání už hostům o moc nejde. Bodový
ýech.
náskok má tamější HC dostatečný a
pod horší než druhé místo ve skupině a
dvanácté celkově nemůže tým Václava
Baďoučka klesnout.

CHCETE večerník
NADÁLE

ZA PATNÁCT
KORUN?

nalistujte stranu 26

pro Večerník

38,90

-

39,90

36,90

39,90

38,90

Cappy Hruška 1l

-

-

41,50

-

39,90

39,90

Happy Day 100%
Jablko 1l

45,90

-

47,50

-

39,90

43,90

Relax 100% Jablko 1l

24,90

-

44,90

-

29,90

39,90

Džus obyč.
pomeranč 1l

21,90

18,90

21,90

21,90

36,90

21,90

Rio Jahoda Banán 1l

-

-

41,50

36,90

39,90

36,90

Naše RESUMÉ

Když je pořádná žízeň, je třeba ji co nejlépe zahnat. A také co nejlevněji.
Proto Večerník tentokrát vyrazil k regálům, abychom zjistili, že ananasový džus od Hello nabízí za nejvýhodnějších podmínek Kaufland, hruškový od Cappy a jablečný Happy Day shodně Interspar. V tomto marketu
jsme pak našli stejnou cenu jahodovo-banánového džusu značky Rio jako
v Kauflandu. Pro stoprocentní „jablko“ od Relaxu si skočte do Albertu
a obyčejný pomerančový džus do Lidlu.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 11. února 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 16. DO 22. 2. 2015
PRVNÍ SVĚTLO - ve čtvrtek v 18:00 hodin bude veřejně uveden do provozu světelný dalekohled
D400. Představení dalekohledu je spojeno s večerním astronomickým pozorováním. Vstup zdarma.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. 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. Oblohu zdobí kometa Lovejoy, Jupiter a objekty zimního
nebe. Za 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.

PŘEDPLATNÉ 2X JINAK

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

Neváhejte a objednávejte. Akce platí do konce února 2015!!
Pište, volejte na tel. č. 582 333 433, 608 960 042 nebo se stavte osobně v redakci Večerníku na
Olomoucké třídě 10 a zadejte si předplatné...

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

+

li jen po pár desítkách sekund 2:0, v závěru se však hostům podařilo vyrovnat
a teprve nájezdový mág David Roupec
rozhodl v nájezdech. No a naposledy
výsledkově hladce, ale až po velkém
boji slavili „Draci“ výhru 3:0.
Hostujícímu Šumperku již v play out
o nic nejde, díky výraznému náskoku
má jistou nejen záchranu, ale i konečné jedenácté místo. I proto se dohodli
s Mostem, jenž je také zachráněn, na sehrání vzájemného dvojutkání ve dvou
dnech na severu Moravy.
A dokazuje to i pohled na kádr, do Žiliny zamířilo útočné duo Aleš Staněk,
Michal Velecký, klub opustil i Ondřej
Starý, Aleš Holík odešel hostovat do
Třebíče. Ofenziva týmu tak nyní stojí
převážně na Patriku Moskalovi, Lukáši
Žálčíkovi a bývalém Jestřábovi Tomáši
Sedlákovi.
(jim)

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

Jiří MOŽNÝ

všechno dobré

Povzbuzením může být pro Jestřáby poslední bilance. Zatímco na ledě
Mostu se jim dlouhodobě nedaří vítězit v normální hrací době, doma jsou
schopni v poslední době důležité zápasy zvládnout. Platilo to nejen na konci
ledna, ale třeba i při loňské baráži.
Mostecký klub podobně jako třeba ten
šumperský v posledních týdnech výrazně oslaboval, opustili ho Kamil Charousek, Patrik Petruška i Jakub Grin,
ještě před Vánocemi to byl nejproduktivnější hráč Vojtěch Kubinčák.
Aktuálně nejvíce bodujícími hokejisty
Mostu jsou tak Pavel Smolka, Bohumil
Slavíček a velezkušený Jan Alinč, jenž
rozhodl naposledy.
(jim)

KAM PŘÍŠTĚ....
Čtvrtfinále play off:
1. utkání, středa 18. února 2015: Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad Labem, ČEZ Motor České Budějovice – HC Benátky nad Jizerou, SK Horácká
Slavia Třebíč – HC AZ Havířov 2010, HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno.
2. utkání, čtvrtek 19. února 2015: Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad
Labem, ČEZ Motor České Budějovice – HC Benátky nad Jizerou, SK Horácká
Slavia Třebíč – HC AZ Havířov 2010, HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno.
3. utkání, neděle 22. února 2015: HC Slovan Ústí nad Labem – Piráti Chomutov, HC Benátky nad Jizerou – ČEZ Motor České Budějovice, HC AZ Havířov 2010 – SK Horácká Slavia Třebíč, Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava.
Play out:
3. kolo, středa 18. února 2015: HC Most – HC Rebel Havlíčkův Brod, LHK
Jestřábi Prostějov – HOKEJ ŠUMPERK 2003.
4. kolo, sobota 21. února 2015: HC Rebel Havlíčkův Brod – HOKEJ ŠUMPERK 2003, LHK Jestřábi Prostějov – HC Most.

ního rivala, aby jejich šance na záchranu nebyly jen teoretické. To se podařilo
a o záchraně druhé nejvyšší soutěže může
být teoreticky jasno již o víkendu. To však
jen za předpokladu, že Jestřábi zvládnou
oba domácí duely proti Šumperku a Mostu, jímž už o nic nejde, a Brod se stejnými
soupeři bodovat nebude. Tato varianta
je tak vzhledem k posledním výsledkům
velice nepravděpodobná a definitiva se
tak zřejmě přesune až na další týden. To
by pak i při bodové rovnosti, jaká platí
nyní, stačilo doma zdolat hráče Rebelu
a děkovačka s diváky by znamenala nejen
rozlučku, ale i uhájení první ligy.
Nelze nyní příliš odhadnout, jak velké
změny nastanou v létě, třinácté místo
by však bylo alespoň dobrým odrazovým můstkem pro další ročník. Z toho
nynějšího si všichni aktéři odnesli řadu
zkušeností, které budou moci v dalších
měsících využít.



Hello 100% Ananas 1l

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz
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BRODEM Ve středu přijede Šumperk PROSTĚJOV NA ÚVOD PROHRÁL V MOSTU
opak Stejskal
HC MO
ÚSTY
LHK PV 3:2

Sobota patří duelu s Mostem

KONEÈNÉ VÝSLEDKY
Křížovky
1. Petr Vejchoda
2. Petr Štefek
3. Břetislav Sýkora
Hádanky
1. Břetislav Sýkora
2. Petr Vejchoda

netové stránky www.vecernikpv.cz

TRENÉRč

VÁCLAV BAÏOUÈEK
– HC Most:
„Jsem rád za tři získané body, které
nám zajistily definitivní záchranu.
Navíc jsme předvedli dobrý výkon,
hráli jsme zodpovědně dozadu, vstřelili jsme i tři branky. Kluci zaslouží za
předvedený výkon pochvalu.“
ZDENÌK ÈECH
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Do zápasu jsme nevstoupili dobře,
dostali jsme gól hned z druhého střídání, což jsme nechtěli. V přesilovce
jsme potom dostali další, takže jsme
rázem tahali za kratší konec. Druhá
třetina byla z naší strany dobrá, měli
jsme dost šancí, ale dali jsme z nich
pouze jeden gól. Rozhodla jedna
chyba v poslední třetině při naší přesilovce. Potom už jsme to honili, jak
se dalo, ale nedohonili jsme to.“
jednoho a Milfait po Maliníkově vybídnutí rozhodl. Jednalo se o klasické, nedáš,
dostaneš, neboť jen pár sekund předtím
se do gólovky hnali domácí.
(jim)

JESTìÁBI JSOU ZPħT, NA VYSOĠINħ USPħLI
HC R HB
LHK PV

2:4

H
HAVLÍČKŮV
BROD, PROSTĚJJOV Opět o něco lépe se kouká
všem fanouškům prostějovského
hokeje i samotným hráčům na
aktuální tabulku skupiny o udržení. Zatímco po prvním kole se
do trháku hnal Havlíčkův Brod,
v sobotu se Jestřábům podařilo na jejich ledě zvítězit a opět
opustit poslední pozici.
Prvním, kdo musel do akce, byl
hned po půlminutě Juraj Šimboch.
Jak s první střelou, tak následnou
dohrávkou si ale poradil. Na opačné
straně kontroval Venkrbec, zadařilo
se ale až Malému v závěru sedmé
minuty. To si prostějovský bek sjel
za bránu a pozapomenutý zasunul
bekhendem puk za levou tyčku 0:1. Následně se Jestřábům podařilo
ubránit čtyřminutové Krejčíkovo
oslabení, i „pětku“, jíž v závěru čtrnácté minuty inkasoval Moučka.
Konkrétně za podražení, po němž
domácí bek Semrád ošklivě narazil na mantinel a kluziště opustil
s límcem na nosítkách. Zbylých šest
minut se tak dohrávalo současně
s druhou třetinou...
Pojistku přidal pouhou půlminutu
před vypršením první části Radek
Meidl, když ho na levé straně našel

Matuš, jenž sám na sebe navázal
hned čtyři Rebely. A vytáhlý útočník
Jestřábů střelou pod víko nezaváhal
- 0:2. Prostějovu velice pomohla
i nedisciplinovanost soupeře. Hned
po třiceti sekundách druhé části
dostal 2+2 za vysokou hůl Sedláček
a hosté oba tresty zužitkovali. Nejprve se dočkal sváteční střelec Patrik Husák, jenž z mezikruží propálil
vše - 0:3. A už na čtyřbrankový rozdíl zvýšil dorážkou Matyášovy střely
Venkrbec.
Domácí se ale nevzdali a po několika nevyužitých příležitostech uspěl
Sedlák. V polovině třiatřicáté minuty se prosadil identicky jako před
ním Venkrbec a doklepnutím do
prázdné brány dodal Brodu naději
- 1:4. A jen dvě minuty nato našel
Sedláček z pravého rohu zadovkou
Milfaita, jenž bekhendem nezaváhal
- 2:4.
Na dostřel mohl Rebely dotáhnout
Padělek, ale proti Šimbochovi neuspěl, stejně dopadli všichni jeho
spoluhráči při závaru krátce před
druhou pauzou. A gól už nepřineslo
ani posledních dvacet minut, domácím se mimo jiné několikrát nepodařilo trefit odkrytou bránu.
Dvě minuty před koncem to Havlíčkobrodští zkusili bez brankáře, ani
to jim ale nepomohlo. Naopak pátý
zásah mohl přidat Matuš, z mezikruží ale bekhendem přes obránce
nemířil přesně. Nicméně tři body
zamířily i tak na Hanou.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
RICHARD CACHNÍN
– asistent Havlíèkùva Brodu:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale
neproměnili jsme pětiminutovou přesilovku. Týmu nemůžeme vůbec nic
vytknout, předvedl bojovnost a za stavu
0:4 se dokázal vrátit zpátky do utkání. Za
to si zaslouží absolutorium. I když jsme
potom hráli na pět obránců a devět útočníků, dokázali jsme dát dva góly a dovolím si tvrdit, že kdybychom přidali na
konci druhé třetiny i třetí, mohly se ještě
dít ve třetí třetině velké věci. Mužstvo si
sáhlo až na dno svých sil, ale soupeř už si
to ve třetí třetině pohlídal. Neměli jsme
dnes ani to sportovní štěstí.“
ZDENÌK ÈECH – LHK
Jestøábi Prostìjov:
„Na to, že šlo o souboj dvou posledních
týmů, bylo to velice kvalitní utkání. Stínem na něm bylo zranění, které se tam
stalo. Nedokážu přesně posoudit, jak
to tam bylo, ale důležité bylo, že jsme
ubránili oslabení. Domácí ho sehráli
docela dobře, ale nedali gól, což pro nás
bylo důležité. Okamžitě jsme dokázali
odpovědět a utéci na 2:0, poté jsme
využili dvě přesilovky, i když ty nám letos paradoxně nejdou, a dostali jsme se
do celkem velkého trháku. I přesto, že
Rebelové dokázali dát ve druhé třetině
dva góly, tak jsme třetí třetinu sehráli tak,
abychom neudělali nějakou chybu a dokázali jsme to dotáhnout do konce.“

Okénko do extraligy: Vitásek se trefil

to dokázal, vsítil 250. gól
klubech, kde jsem hrál. Po zápase jsem
byl s manželkou na večeři, na větší oslavu bude čas po sezoně. A doufám, že
k tomu přidám i týmový úspěch,“ sdělil
v telefonickém rozhovoru exkluzivně
pro Večerník šťastný kanonýr.
V letošním ročníku se dlouho trápil
v zakončení, poslední zápasy mu ale
vycházejí a i díky kolegům z formace
se tak dostal již na dvanáct zásahů. „Takových gólů jako proti Zlínu jsem dal
asi nejvíc, bylo to v přesilovce, puk se
mi odrazil od kalhot a dorazil jsem ho

MOST, PROSTĚJOV Zcela obráceně, než si prostějovští hráči i fanoušci
přáli, dopadlo úvodní kolo prvoligové
skupiny o udržení. Jestřábům se nevydařil hned úvod duelu proti Mostu
a poprvé v ročníku v severozápadních
Čechách nebodovali, naopak Havlíčkův Brod využil skvělého startu i
úspěšného finiše a přivezl si všechny
tři body ze Šumperku.
Utkání ukrojilo ze svého času jen pětašedesát sekund a už se poprvé měnilo skóre.
Žel pro skupinku hostujících fans, i díky
nimž se podařilo překonat hranici dvě
stě padesáti návštěvníků, se radovali právě domácí. To když Bojerovo nahození
usměrnil do brány zkušený Jan Alinč - 1:0.
O srovnání se mohl krátce po přepůlení
první třetiny postarat Valerij Kňazev, po
jeho teči se ovšem pouze rozezvučela
konstrukce za Horákovými zády. A vzápětí se na opačné straně vyznamenal
Juraj Šimboch. První třetina, a vlastně to
platilo i pro celé utkání, byla střelecky velice vyrovnaná, i přesto se Mostu podařilo
odskočit na dva góly. Po Meidlově hákování se o to v početní výhodě postaral

Slavíček, jenž pohodlně doklepl Alinčovu
střelu - 2:0.
Snížit mohl krátce po polovině utkání Meidl, po najetí před Horáka ale v zakončení
neuspěl, obdobně dopadl na druhé straně
Havlíček, jehož pokus vytáhl Šimboch na
tyčku. A prostějovská jednička vzápětí zlikvidovala i Slavíčkův nájezd, takže se Jestřábům přece jen podařilo vrátit do utkání. To
na počátku poslední minuty druhé třetiny
dorazil Luňák Kňazevovu navštívenku a
postaral se o gól do šatny - 2:1.
Po několika ubráněných oslabeních dostali možnost početní výhody i Jestřábi,
naložili s ní ale mizerně. Ujel jim totiž
Pavel Písařík a v jednapadesáté minutě
při vlastním oslabení uspěl forhendovou
kličkou - 3:1.
I nyní se Jestřábům podařilo snížit, přišlo to ale až minutu a čtvrt před koncem,
kdy prošla Moučkova střela z pravého
kruhu přes chumel hráčů až do brány
- 3:2. A díky následného zakázanému
uvolnění se v samotném závěru dostali
hosté do útočného pásma, své šance po
oddechovém čase posílili i odvoláním
brankáře, ani v šesti se jim ale vyrovnat
nepodařilo.
Naopak Havlíčkův Brod mohl slavit. Již
v polovině sedmé minuty vedl na severu
Moravy 2:0, pak se ještě Šumperku podařilo srovnat, ale osmatřicet sekund před
koncem ujeli hosté do přečíslení dva na

za brankáře. Cestou z Olomouce jsem
přemýšlel nad tím, že příštím gólem
dosáhnu na tuto metu, a jsem rád, že
už to mám za sebou,“ usmíval se Petr
Kumstát.
V poslední době plnil společně s Tomášem Rolinkem spíše defenzivní úkoly,
po uzdravení Lukáše Pecha se už ale
opět stará ve větší míře o útočení. „Lukáš
je špičkovým hráčem a centr dělá útočnou hru celé pětky. Například s Brnem
měla naše trojice hodně šancí, víc než za
předchozích osm utkání dohromady,“

poukázal odchovanec prostějovského
hokeje na účinnou souhru s parťákem.
Náladu mu kazila jediná věc. Nepodařilo se udržet vysoké vedení a výhra
nakonec byla pouze dvoubodová.
I díky tomu je Sparta stále čtvrtá, byť
jen bod za Kometou Brno. „Za stavu
4:1 a 5:3 jsme udělali velké chyby, to
musíme uhrát. Soupeře jsme pustili
do hry a stalo se nám to již několikrát,
že jsme mu umožnili, aby naše chyby
potrestal,“ litoval ztraceného bodu Petr
Kumstát.
(jim)

PROSTĚJOV Počtvrté v aktuální
sezoně se mezi extraligové střelce
zapsal Ondřej Vitásek. Obránce libereckých Bílých Tygrů se prosadil
v neděli večer na ledě Pardubic, a to
dokonce při vlastním oslabení. I jeho
zásah tak přispěl k dvěma bodům pro
hosty, kteří tak po příchodu nového
kouče Filipa Pešána zvítězili potřetí
v řadě a opět se přiblížili desáté pozici
zajišťující účast v předkole play off.
„Změnili jsme celou hru a nový systém nám docela sedí. Hrajeme teď
celá lajna kompaktně a více útočíme,
atraktivnější hra se odráží i na výsledcích,“ pochvaluje si změnu účastník
loňského mistrovství světa.
A právě i tato proměna stála za jeho
brankou na 4:3, jíž vrátil Liberci na
půdě Východočechů vedení. „Jsme

nabádáni, že když se v oslabení naskytne šance, tak ať ji podpoří nejen
útočníci, ale i my obránci. Přebruslil
jsem protihráče a najel si na přihrávku od Tomáše Filippiho do prázdné
brány. Dobře, že jsme toho využili,“
usmíval se čtyřiadvacetiletý bek.
Nově to tak má Liberec jen čtyři
body na desátou Mladou Boleslav.
„Cítíme velkou šanci je dohnat a věříme, že se do play off dostaneme.
Bude to sice velice těžké, ale máme
na to. Nálada v kabině je výborná,“
hlásil Vitásek, jenž sám cítí velkou
důvěru od nového kouče, který ho
předtím stihl poznat ještě v dresu Benátek nad Jizerou.
Mimo branku si prostějovský rodák
připsal i čtyři plusové body a v Radegast Indexu si díky dalším jedenácti

zápisům polepšil již na hodnotu +119.
Dařilo se i Petru Kumstátovi. Sparťanský útočník si připsal nahrávku
proti Kometě, branku s asistencí
proti Olomouci a stejný zápis zaznamenal i proti Zlínu. A přidal i čtyři
kladné body.
Antonín Honejsek vyšel tentokrát
v dresu Komety naprázdno a kromě
jednoho plusového bodu se tak do
statistik zapsal nejvýrazněji dvanácti
trestnými minutami na ledě Plzně.
Jiří Cetkovský stihl za Pardubice
jen páteční utkání na ledě Komety.
A při porážce 1:7 inkasoval tři minuty před koncem celkem sedmadvacet
trestných minut za zásah do oblasti
hlavy a krku i hrubost. V neděli proti
Liberci tak chyběl a souboj dvou Prostějováků se tak nekonal.
(jim)
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PROSTĚJOV Už jen čtyři zápasy a bude po sezoně. Tedy alespoň z pohledu prostějovských
prostějovs
hokejistů a jejich tří soupeřů
sou
ve skupině o udržení. A po
víkendu je situace vvelice
podobná té před týd
týdnem
- tedy jistá záchrana pro
Šumperk i Most a stejný
s
počet bodů Prostějova
Prostě
s Havlíčkovým Bro
Brodem.
Hlavním rozd
rozdílem
tak je pouze to, že se
Jestřábům díky vvýhře
na Vysočině podařilo zajistit
definitivně lepší vzájemnou bilanci s hlavním konkurentem.
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Šumperk a Most se dohodly

Praha (jim) – Obě střetnutí mezi
hokejisty Šumperku a Mostu se
odehrají na severu Moravy a navíc
místo týden a půl dlouhého intervalu
hned den po sobě. Poprvé se tak stalo
již včera od 2.000 hodin, podruhé
dnes od 18.00 hodin. Dohodli se na
tom zástupci obou klubů a celou věc
posvětily i orgány hokejového svazu.
Platil už zná trest

Praha (jim) – Bývalý reprezentační
obránce Jan Platil si minimálně
do konce února nezahraje. Za napadení rozhodčího a neslušné gesto
směrem k divákům v závěru utkání
jeho Havlíčkova Brodu na Kladně
inkasoval hned dva tresty ve hře a
Disciplinární komise Českého svazu
ledního hokeje mu zastavila činnost
od 28. ledna až do 28. února. I proto
s ním vedení Rebelů ukončilo spolupráci a čerstvě dvaatřicetiletý zadá je
tak aktuálně bez angažmá.

„ýlovČk je rád, že se mĤže po þase
klidnČ vyspat,“ usmíval po zvládnutém sobotním utkání a následné cestČ
domĤ sportovní manažer JestĜábĤ JiĜí
Vykoukal. „Je to pro nás dĤležité vítČzství a velké povzbuzení, ztráta šesti
bodĤ by už asi byla nedostižná. Stále
však nemáme nic jistého a z tĜí domácích zápasĤ bychom potĜebovali maximum bodĤ,“ dodal.
A radost mČl i hlavní trenér výbČru
ZdenČk ýech, nováþek soutČže se totiž

díky nČmu vrátil zpČt do hry o udržení.
„Pokud by vyhráli domácí, už by to
s námi nevypadalo dobĜe. TĜi body
byly nutné, všichni vČdČli, že musíme
vyhrát. Mužstvo bylo nabuzené, podalo obČtavý a bojovný výkon, díky tomu
se nám to podaĜilo,“ oddechl si.
Základem k zvládnutí obzvláštČ dĤležitého stĜetnutí byla zvládnutá hra
v oslabení, v nČm ProstČjov inkasoval
pouze jednou, aþkoliv obdržel celkem
sedmatĜicet trestných minut. „Spokojeni jsme. PĜipravovali jsme se na to
a kluci to zvládli perfektnČ. Splnili, co
jsme po nich žádali a chtČli, vždyĢ jen
v první tĜetinČ jsme víc než polovinu
þasu odehráli v oslabení,“ chválil Vykoukal.
Hostující hráþe nerozhodilo ani rychlé
snížení Rebelu v závČru druhé þásti,
víc už domácím nepovolili. „ZávČr
první þásti se hrál po zranČní spoleþnČ
s druhou tĜetinou a ke konci už byli naši
beci zataveni a nestíhali jsme nČkdy
v obranČ. Odpracovali jsme si to ale
a tĜetí tĜetina byla dobrá. SoupeĜ mČl
sice hodnČ stĜel, ale z dálky, což brankáĜ vidČl,“ poukázal ýech.
SpoleþnČ s JiĜím Vykoukalem sice
uvažoval po snížení na 2:4 o oddechovém þase, nakonec si ho ale nechali na
pozdČji a hráþi to zvládli. „Inkasované
branky byly zbyteþné. Už jsme zaþali moc vymýšlet, tahali jsme si sami
puky do tĜetiny. Riskli jsme to ale
dohrát a naštČstí se nám to povedlo,
pak jsme si v kabinČ nČco Ĝekli a kluci
to plnili. TĜetí tĜetina byla perfektní,
taková jakou jsme si pĜedstavovali,“

pro Večerník
Tomáš
KALÁB

Třídy M2A a M2C čeká již za pár týdnů zkouška z dospělosti.

PROSTĚJOV Mnoho lidí považuje pátek třináctého za nešťastný
den. To se ovšem nedá říci o studentech Střední školy automobilní Prostějov, kteří právě v tento
den prožívali naprosto odlišné
chvíle. V duchu slavného muzikálu Pomáda byly dvě desítky studentů šerpovány svými třídními
učiteli. Také Večerník se zúčastnil
této podívané.

Zásadní duel na led÷ Havlíékova Brodu se podaąilo Jestąábčm zvládnout, do
optimismem.
oceĖoval asistent u „áþka“ a sportovní manažer v jedné osobČ.
Oproti stĜedeþnímu úvodnímu utkání tak šlo o velkou zmČnu. „V MostČ
se nám to moc nepovedlo. Do utkání jsme vstoupili špatnČ a hned pĜi
druhém stĜídání jsme inkasovali. Ve
druhé tĜetinČ jsme si vytvoĜili tlak a
dostali jsme se i do šancí, ale nepromČnili jsme je. Sami jsme pak udČlali
chybiþku v pĜesilovce a stav 1:3 jsme
už nedotáhli,“ vracel se ke stĜedeþní
porážce hlavní kouþ JestĜábĤ ZdenČk
ýech.
Vedení ProstČjova chtČlo stejnČ jako
Šumperk odehrát oba duely s Mostem na vlastním ledČ, v tomto však
neuspČlo. „Nabídli jsme jim termín,
aby se boj odehrával þistČ mezi námi
a Havlíþkovým Brodem, nevyšli

nám ale vstĜíc. Uvidíme, jak to Most
pojme teć, Šumperk už rozprodal
kádr. To pro nás ale mĤže být horší,
protože šanci dostanou junioĜi a mladí, kteĜí se budou chtít ukázat,“ upozornil Vykoukal na rizika soubojĤ
nadcházejícího týdne.
V nich už JestĜábĤm nepomĤže Radim Matuš, kvĤli pravidlĤm zĤstává
od poloviny února þistČ na soupisce
TĜince. „Je to vynikající útoþník,
silný na kotouþi, schopný vymyslet
akci, nahrát naslepo i pĜekvapit, silný
v útoku i obranČ. Bude nám hodnČ
chybČt,“ uvČdomuje si.
A mimo hru je kvĤli druhému vyššímu trestu v sezonČ i další útoþník
Jaroslav Mouþka. Ten pyká za souboj s Tomášem Semrádem, po nČmž
bek Havlíþkova Brodu upadl na led

150123020036

150123020036

Kadaň (jim) – Prostějovský rodák
Jaroslav Beck si již může začít užívat
posezónní dovolené. Jeho Kadani se
podařilo v základní části v jednu chvíli atakovat umístění mezi nejlepší
trojicí a nakonec chomutovská farma
obsadila sedmé místo bod za šestým
Havířovem. Předkolo play off proti
desátému Ústí nad Labem se ale
celku z osmnáctitisícového města
nevydařilo a v poměru 1:3 na zápasy
prošli dál někdejší extraligisté. Ti se
tak stanou čtvrtfinálovým soupeřem
Chomutova,
zatímco
České
Budějovice vyzvou Benátky nad Jizerou. Liberecká farma dokázala hladce
ve třech utkáních vyřadit Litoměřice.
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Matuš již nepomůže, mimo hru je i Moučka. Vrací se na

Dvěma kanadskými
skými body za jednu branku a jednu
víc třemi kladnými zápisy za účast na
asistenci a navíc
ených brankách podpořil poslední
ledě při vstřelených
jestřábí výsledky
dky Robin Malý. Těsnou porážku
v Mostě sice ani pětadvacetiletý obránce neodvrátil, na ledě Havlíčkova Brodu to byl ale právě
řel skóre a postaral se o důležitou
on, kdo otevřel
úvodní branku.
ku. A navíc značně kuriózní, když
ím kotouče za první tyč po vyjetí
uspěl zasunutím
zpoza brány. A chvíle poté se účastólové akce, díky níž
nil i druhé gólové
to po první třetině
etině bylo už 2:0 ve
tujícího Prostějova.
prospěch hostujícího
ní +/- se rázem dostal do úplného čela této
A v hodnocení
bilance ve skupině
upině o udržení. Stejně je na tom i jeho kolega
z jestřábí sestavy
avy Jan Látal. A pokračování v nastoleném trendu,
kdy není defenziva
nziva slabinou, bude celý tým potřebovat i v násleácích utkáních.
dujících domácích

Beck už má volno

společnost

JESTŘÁBI SE OPĚT DRŽÍ PŘED HAVLÍČKOVÝM MATURITNÍ PLES SŠA, TO BYLA JÍZDA! SPORTOVNÍ PLESY V ČECHOVICÍCH TÁHNOU

JESTŘÁB PODLE

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

Zaplněné hlediště Městského divadla
se na úvod pobavilo vtipným videem
z focení tabla, po kterém následovalo taneční vystoupení na slavné hity
z již zmiňovaného muzikálu ze středoškolského prostředí. Do tanečních
kreací se zapojila i mužská část maturantů, čímž sklidila obrovský aplaus.
Ředitel školy Rudolf Raška popřál
studentům mnoho úspěchů u závěrečné maturitní zkoušky a na řadu

Foto: Josef Popelka

tak mohlo přijít samotné stužkování.
A bylo se opravdu na co dívat.
Po slavnostním pasování do řad maturantů a společném přípitku ples pokračoval v hlavním sále přilehlého Národního domu. I zde čekalo na návštěvníky
malé překvapení v podobě tance všech
maturantů, následně s rodiči.
Dobrá zábava a tanec byl pak hlavní
náplní po zbytek večera až do pozdních nočních hodin.
(jp)

PROSTĚJOV Druhý ze série tří
Velkých sportovních plesů pořádaných oddílem kopané TK Sokol Čechovice proběhl uplynulou sobotu.
O jejich atraktivitě svědčí téměř
zaplněná kapacita Sokolovny, přičemž o konkurenci dalších plesů
v samotném městě nebyla nouze.
„A poslední ples koncem února je
už vyprodaný,“ pochlubil se Večerníku, který je mediálním partnerem
celé plesové série, předseda oddílu
Jiří Jančík.
V minulosti pořádal v Čechovicích
fotbalový oddíl dva plesy, minulý
předseda se nebál rozšíření na tři a ne-

exkluzivní rozhovor
pro Večerník
k
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PROSTĚJOV Asistencí u vítězné
branky Patrika Husáka a následným razítkem do prázdné brány,
které znamenalo zvýšení jestřábího náskoku už na 4:0, se pod
důležité prostějovské vítězství
na Vysočině podepsal Matouš
Venkrbec. Pětadvacetiletý a téměř dvoumetrový útočník se tak
probudil v pravý čas a po nepříliš
vydařené základní části, v níž i vinou zranění musel vynechat téměř dvacet utkání, nastřádal jen
čtyři branky a deset nahrávek.
Neúspěch v Havlíčkově Brodě
by znamenal velkou komplikaci,
jaká panovala atmosféra před utkáním?
„Uvědomovali jsme si obtížnost situace,
určitě to není nic příjemného. Nehraje se
snadno, když jde o bytí a nebytí. Nebylo
nám před zápasem do smíchu, ale podařilo se nám semknout se jako kolektiv.
Není to úplně samozřejmost, protože se
tu vyměnila spousta hráčů, ale podařilo se
nám táhnout za jeden provaz. To ten zápas
nakonec rozhodlo.“
Výsledkově to vypadalo hladce,
brzy jste vedli 4:0. Bylo to skutečně až tak jednoduché?
„Do té chvíle jsme byli opravdu lepší. Sice
jsme hráli dlouhé pasáže v oslabení, kdy
jsme domácí dostávali do hry, ale při hře
pět na pět jsme byli lepší a své šance jsme

Před rokem absolvovali prostějovští hopodpořit do Havlíčkova Brodu, jsme kejisté i jejich fanoušci plných osm měsíců
měli i tam prakticky domácí atmosféru. ostré sezony, když po zářijovém začátku
A se Šumperkem je to navíc stále derby.“ vše vrcholilo až v dubnu. Letos to tak
Vnímali jste zvláštní rozlo- dlouhé nebude, konec nastane hned v sosování, kdy hrajete dvakrát botu 28. února. A pokud by platil takový
venku, pak třikrát doma a na závěr pohled na tabulku jako nyní, šlo by po
jednou venku?
všech nedávných útrapách o úspěch.
„Já osobně jsem nad tím nepřemýšlel, Letní ambice byly mnohem vyšší a po
mohla to být pro nás výhoda i nevýho- jarním postupu pokračovala euforie z
da. Nakonec je z toho takový kočkopes a návratu do první ligy, nepodařilo se však
můžeme být rádi, že teď máme tři zápasy chytnout začátek a kupily se problémy, o
doma. Kdybychom tam ale prohráli, tak nichž se v podzimních měsících napsalo
to pro nás mohlo být zlomové.“
hodně. Místo boje o play off tak nastala
Nedávno jste vytvořil formaci jen bitva o záchranu.
s Lukášem Luňákem a Valeri- A poslední kritický okamžik nastal ve
jem Kňazevem. Jak vám pasuje tato středu večer, kdy se Jestřábům nepodařilo
spolupráce?
urvat v Mostě ani bod, zatímco Havlíčkův
„Je dobře, že dáváme trochu góly. Letos Brod si po zvláštním průběhu utkání odse mně ani Lukášovi moc nedařilo, za- vezl plný zisk ze Šumperku.
j
y tahounyy mužstva. Prostějovským „gladiátorům“ tak netímco loni jsme
byli
Teď se nám daří více, což je perfektní, zbylo nic jiného než zvítězit na ledě hlavale na druhou stranu také dostáváme
nějaké góly. Třeba s Mostem hned
ten první, který byl hodně důležitý.
Musíme být obezřetní a hrát nejen
dopředu, ale i dozadu. Proti Brodu
jsem zpočátku hrál s Radkem Meidlem a Lukášem Krejčíkem v první
pětce, po trestu Jardy Moučky se to
zase změnilo a vrátil jsem se zpět
PRAHA, PROSTĚJOV V sezoně
k Lukášovi a Valerijovi.“
2008/2009 se stal Kumstát vítězem
extraligy, o tři roky později ovládl
pořadí střelců, v minulém ročníku
Nejsme zvyklí vyhrávat.
byl nejlepší v hodnocení +/- a nyní
Takže okamžitě znejistíme, se tak dočkal dalšího individuálního
když je to jen o jeden dva ocenění.
„Mám z toho příjemný pocit, nikdy by
góly. Je to hlavně
mě nenapadlo, že toho dosáhnu. Děotázka psychiky.
kuji všem svým spoluhráčům ve všech

„Kumi“
➢ ze strany 21

“
Foto: Jiąí Možný
ný
ný

„Oslovovat sponzory tomboly je při
třech plesech velmi obtížné, ale atraktivitu cen jsme zachovali,“ představil Jančík
tu hlavní, kterou byl zájezd od Čedoku.
Dobrou večeři zajistila nedaleká restaurace Na Kovárně. Taneční inspirace dodal úspěšný mladý taneční pár, usilující
o třídu „M“ pro vstup do mezinárodních
soutěží, který předvedl ukázky standardní ch a latinskoamerických tanců.

BEZNADĚJNĚ VYPRODANÝ BÁL POTVRDIL SVOJI POVĚST
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
ŽÁROVICE Svět se mění stále
rychleji a jistot nám kvapem ubývá. Mezi jednu z nich patří fakt,
že únorový „PLES Plumlovských
nadšenců“ bude mít pořádné
grády. A taky, že po půlnoci na
parket v Žárovicích vtrhnou Veselé kravičky a pořádně to na něm
rozjedou. Letos kravičky vyrazily
ZA PATNÁCT
na cestu kolem světa a navzdory
KORUN?
řádící chřipce ji zvládly o 79 dnů,
23 hodin a asi 40 minut rychleji
než věhlasný Willy Fog.

„Podařilo se nám táhnout za jeden provaz,“
odtajnil recept na výhru Matouš Venkrbec Konec dobrý, v
Co očekáváte od Šumperku
aMostu,kteříužsezonuvíceméně
jen dohrávají?
„Asi bude záležet na tom, v jaké sestavě
nastoupí a jakou budou mít motivaci...
To je otázkou každého jednotlivce, když
jim prakticky nejde o nic. Skrývá se v tom
ale také velké nebezpečí, že do zápasu nastoupíme s tím, že se nám nemůže nic stát
a soupeř se porazí sám. Tak to ale zpravidla nebývá. Když zpočátku dáme najevo,
že nám jde o všechno a že do toho jdeme
na sto procent, tak to můžeme zlomit poměrně brzo. Ale jakmile soupeř zjistí, že si
myslíme, že nám to odevzdá, o to víc se do
nás zakousne a můžeme se pak tahat až do
konce.“
Jakou očekáváte atmosféru na domácích zápasech?
p y lidi přijdou.
p j
„Věřím,, že na domácí zápasy
Díky fanouškům, kteří nás jeli

prohloupil. Podle organizátorů mají
plesy dlouhodobě zhruba polovinu
„štamgastů“, druhá polovina je vždy
jiná. Kromě místních je na plese samozřejmě hojnost návštěvníků z Prostějova.
Těm všem hrála k tanci skupina Tyrkys Mojmíra Přikryla, která na pódiu
vystřídala formaci No Problem z prvního plesu.

Ples nadšenců rozdivočily kravičky i variace na odstíny šedi
Letos termín oblíbeného „PLESU
Spolku Plumlovských nadšenců“
vyšel na svatého Valentýna. Tento
fakt přítomným dámám připomněly rozdávané karafiáty doplněné
o malá rudá srdce. Pokud by ovšem
někdo čekal, že nasládlá romantika
pronikne i do vystoupení jednotlivých tanečně- recesistických skupin, tak by se mýlil.
Bylo to spíše naopak. Zatímco loni
muži z řad nadšenců zamířili do
prosluněného Soči, letos skončili
v temném vězení. Nicméně i tam
ukázali, že mají pořádné „gule“ a že
se je nebojí použít. Uklidnit je musela až fešná dozorkyně, která by se
díky svému vybavení neztratila ani
v „Padesáti odstínech šedi“. V případě jejího dodatečného zařazení by
se převážně ženské publikum tohoto filmového trháku zřejmě rozšířilo

Kravičkám letos velice zdařile sekundovali i chlapi, kteří ukázali své „gule“
a zkrotli až po zásahu sličné a vhodně
vybavené dozorkyně.
Foto: Martin Zaoral
i o skupinu submisivních mužů,
jimž nějaké to švihnutí bičíkem
není úplně proti srsti...
Chvíle po půlnoci si i tentokrát pro své
překvapení vyhradily Veselé kravičky.
Těm po fenomenálních úspěších z mi-

nulých let zcela pochopitelně začínají
být Žárovice i jejich okolí (Prostějov,
Olomouc, Praha, Mnichov atd.) pomalu, ale jistě malé. A tak se rozhlíží po
světě a studují poslední trendy. Během
svých cest zavítaly například do Skotska, Japonska, Afriky a v neposlední
řadě také do Ruska, kde se pustily do
veselé družby s místními kozáky a odkoukaly od nich jejich typický tanec,
k němuž je třeba pevných zad i silných
stehen. Celé vystoupení kromě samotného tance bylo náročné také na převlékání, k němuž docházelo přímo na
parketě. Děvčatům to komplikovalo
i několik mužských rukou, které se nabízely ku pomoci více než ochotně...
A pak už se sál opět rozezněl nástroji
i hlasy skupiny Black Rose a na tanečním parketu to za malý okamžik
opět vypadalo jako během odpolední špičky tokijského metra. „Je to

elektronická tužka

proměňovali. Vypadalo to, že si zápas pohlídáme, ale potom přišly dva góly v závěru
druhé třetiny, po kterých jsme znervózněli.
Domácí byli na koni a my nejsme zrovna
suverénní v této sezoně, takže když nás
soupeř začal dotahovat, tak jsme vypadli z
role. Naštěstí to přerušila přestávka a dvougólové vedení se nám podařilo udržet.“
Byl to nějaký chvilkový výpadek, nebo vás domácí tak zatlačili?
„Je to tím, že nejsme zvyklí vyhrávat. Takže
okamžitě znejistíme, když je to jen o jeden
dva góly. Je to hlavně otázka psychiky, jak
moc si tým věří, jak je schopen hrát svoji
hru, když soupeř dotahuje. To se musíme
ještě učit.“
V první třetině došlo k těžšímu
zranění Semráda, jak moc to poznamenalo utkání?
adě šlo o
„Bylo to nepříjemné... V první řadě
samotné zranění jejich kluka. Co mám
ěžko spezprávy, tak by měl být v pořádku. Těžko
mácí, bylo
kulovat, jak to poznamenalo domácí,
m dali tři
to ale za stavu 1:0 a my jsme potom
o, aby byl
góly. Samozřejmě jsme mysleli na to,
v pořádku, ale museli jsme říct, že mu stejně
át a nevynepomůžeme, že to musíme dohrát
padnout z role.“
Opět jste tak před Brodem
em a teď
ma. Jaké
navíc máte tři zápasy doma.
to je povzbuzení?
asy zvlá„Důležité je, že ty vzájemné zápasy
dáme a zase jsme ti, kteří jsouu trochu
více na koni, navíc teď máme Šumperk
ší straně,
doma. Takže výhoda je na naší
it, nikdo
hlavně ale nesmíme nic podcenit,
usíme se
nám nedá nic zadarmo. A musíme
en na ty
soustředit na každý zápas, nejen
em.“
vzájemné s Havlíčkovým Brodem.

Foto: Tomáš Kaláb

PŘIZNAJÍ na dnešním zastupitelstvu PRAVDU?
M. Župková a prý ani P. Kapounek TAKÉ NEBYDLÍ V PROSTĚJOVĚ!

➢ ze strany 3
VÝŠOVICE, PROSTĚJOV Dnes,
tedy v pondělí 16. února od třinácti
hodin, se začne historické jednání
prostějovského zastupitelstva, neboť jej poprvé budou snímat kamery a přímý přenos budou moci vidět
všichni Prostějované na internetu.
A bude se skutečně nač dívat! Opoziční strany chtějí požadovat rezignaci nejen náměstkyně Hemerkové
(více na straně 14 - pozn.red.), ale
i Jaroslava Šlambora (KSČM), který se podle navrhovatelů dopustil
volebního podvodu kvůli svému
současnému bydlišti ve Skalce. Jak
ovšem Večerník zjistil, také Marcela Župková (ANO 2011) a údajně
i Petr Kapounek (Změna pro Prostějov) bydlí mimo Prostějov!
Je tedy opravdu až neuvěřitelné, že tito
zastupitelé mají žaludek na to, aby se
podepsali pod návrh svých hnutí na
rezignaci Jaroslava Šlambora. Když
komunistického uvolněného radního
grilovali kvůli jeho současnému pobytu ve Skalce, zamlčeli jaksi to, kde oni
po většinu nocí skládají hlavu... „Paní
Marcela? Ano, ta tady žije, vídám ji zde
skoro každý den. Bydlí s panem Šestořádem,“ potvrdila nám žena z Výšovic,
stejně jako další dva sousedé.
Nutno podotknout, že na přímý
dotaz Večerníku odpověděla zastupitelka za hnutí ANO 2011 na rovinu a bez vytáček. Jenom škoda,
žezhrubaužtříletýpobytveVýšovicích, nepřiznala již na prosincovém
zastupitelstvu, když její kolegové
z hnutí ostře napadali Jaroslava Šlambora a hlavně voličům

před podzimními komunálními
volbami. „Můj vztah s panem Šestořádem trvá již pět let. Trvalé bydliště mám hlášeno na Sídlišti svobody
v Prostějově. Jestli spím čtyři dny
v týdnu v Prostějově a tři dny ve Výšovicích, nebo obráceně, nemusím přece
nikomu sdělovat. I pan primátor Pišťák
se vyjádřil v tom smyslu, že nebudeme
zjišťovat, kdo a kde přespává,“ odpověděla na první SMS zprávu Marcela
Župková poté, co mobilní telefon několikrát tipnula. Na dotaz, proč tedy za
to samé kritizuje Jaroslava Šlambora
a je součástí návrhu na jeho rezignaci,
odpověděla poměrně překvapivě. „Co
se týká kauzy pana Šlambora, tak já
jsem nikdy proti němu nevystupovala.
Vím o něm všechno, protože se znám
s jeho snachou. Já ale nemohu ovlivnit
vystupování svých kolegů zastupitelů,“
napsala ve zprávě Marcela Župková.
Večerník získal během uplynulých dnů
z několika na sobě nezávislých zdrojů
informace i o dalším z opozičních zastupitelů Petru Kapounkovi ze Změny
pro Prostějov. Je to jeden z těch, kteří
pranýřují bydlení Jaroslava Šlambora ve
Skalce nejvíce. „On má sám co nejméně
mluvit, když prodává ten svůj napůl rozbořený dům ve Vrahovicích a už několik měsíců bydlí v Olomouci! Do Prostějova dojíždí. To není volební podvod,
když v Olomouci přespával i v době
komunálních voleb?,“ ptá se společně
s Večerníkem muž blízký radničnímu
dění. Podobně hovořili další lidé, které
Večerník na toto téma oslovil. Veřejné
tajemství ale Petr Kapounek důrazně
odmítá. „Postačí vám zodpovězení
vašeho dotazu až po termínu zasedání
zastupitelstva? Nepotřebuji na reakc
třicet dnů jako pan Šlambor, ale pokud

bych vám odpověděl hned, Prostějované by přišli o spoustu legrace,“ nechápal
Večerník zprvu první Kapounkovu reakci. Když jsme ho požádali o okamžitou odpověď, jeho další vzkaz poslaný
elektronickou poštou byl už podrážděnější. „Informační zdroj Večerníku má
zřejmě mezery ve znalostech dnešních
technologií, jinak si neumím vysvětlit
otázku, zda prodávám svou nemovitost
ve Vrahovicích. Na odstoupení radního
Šlambora hnutí Změna pro Prostějov
trvá. Více informací bude možné se
dozvědět na zastupitelstvu. Pokud tam
tento dotaz bude vznesen, rád na něj veřejně odpovím,“ napsal Petr Kapounek.
Večerník se však ještě nenechal takto odbýt a požádal zastupitele za
hnutí Změna pro Prostějov o jasnou
odpověď, zda opravdu bydlí nyní
v Olomouci, nebo si to vícero svědků snad vymyslelo… V tu chvíli ale
nový prostějovský zastupitel přešel
k vyhrožování. „Pokud jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, tak to zopakuji, tvrzení vašeho informátora
se nezakládají na pravdě! Rád bych
vás touto formou varoval před publikováním takovýchto smyšleností
a lží. Později to budete muset uvádět na pravou míru, tak zvažte, jestli
vám to stojí za to. Potvrzuji, že máte
nepravdivé nebo velmi neaktuální
informace. Odpověď na to, kde bydlím, sdělím až na zastupitelstvu,“
uzavřel debatu Petr Kapounek.
V závěru uplynulého týdne jsme oslovili
i uvolněného radního Jaroslava Šlambora (KSČM) s otázkou, zda věděl, že
není sám, kdo bydlí mimo Prostějov.
„Nejdříve chci Večerníku poděkovat
za tuto otázku. Je první tohoto druhu,
kterou jsem v pseudokauze dostal,

a tudíž i zatím jedinou možností, jak
prezentovat čtenářům alespoň v náznacích druhou stranu cinknuté mince. Ale
k otázce. Na posledním zastupitelstvu
jsem tu informaci neměl, ale i kdybych
ji měl, tak bych ji stejně nepoužil. Důvod
je prostý, nebudu přeci používat stejně falešné argumenty, jako strůjci mého ´případu´. Zjednodušeně řečeno, jde o to, že
spojovat institut trvalého pobytu, který je
pro výkon volebního práva rozhodující
s tím, kde přebývám, je v podstatě absurdní. Stovky lidí jsou přihlášeny k trvalému
pobytu na adrese magistrátu, a nevšiml
jsem si, že by na radnici i bydleli. Mohl
bych uvést přehršel případů, které absurditu požadavku shody adresy trvalého
pobytu s místem kde člověk přebývá,
potvrzují. Na zastupitelstvu zazněly kvalifikované názory právníků, které měly
jednoznačné vyústění. Žádný důvod
k jednání v této záležitosti, tedy hlasování o zániku mého mandátu vzniklého
z voleb, neexistuje. Přesto... V angličtině
existuje termín „Targeted individual“ –
něco jako zacílená osoba. Radost z toho
nemám, ale nějak se s tím vyrovnám.
Jednou náboje dojdou. Ve svém věku si
mohu dovolit mít nadhled nad těmi, kteří
šíří novou politickou kulturu způsobem
vpravdě svérázným. Úplně nakonec,
stručné shrnutí: na posledním zastupitelstvu byl vůči mé osobě učiněn bezprecedentní pokus zbavit mě jednoho ze
základních občanských práv, totiž volit
a být volen. Hádejte, proč asi. Pochybuji,
že to bude kvůli barvě mých vlasů…,“
uvedl v obsáhlém vyjádření k celé kauze
Jaroslav Šlambor.
Více uvidíme všichni při dnešním jednání zastupitelstva. Třeba budeme
svědky omluvy některých zastupitelů.
(mik)
A třeba taky ne…

FOTOGALERIE
A VIDEO
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Členky slovutného souboru Veselých kraviček během svých toulek po světě
zavítaly i do Ruska a navázaly družbu s tamními kozáky. Foto: Martin Zaoral
tady prostě mazec,“ podělil se o své
dojmy jeden z návštěvníků.
Vzhledem k obrovskému zájmu
o akci organizátoři z řad Spolku
Plumlovských nadšenců uvažují
o pořádání hned dvou plesů během
sezóny. Nechme se tedy překvapit.

Ať už to bude jakkoliv, nezbývá než
popřát, aby ples v Žárovicích stále
zůstával jistotou v nejistém světě
a aby na tom nic nezměnily případné
záplavy, chřipkové epidemie, prudké
snížení cen alkoholu, výsledky voleb
a další možné pohromy.

ČTVRTÝ RESTAURANT DAY

PŘITÁHL REKORDNÍ
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

FOTOGALERIE

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Ve Společenském domě si pochutnal opravdu každý.
PROSTĚJOV Ve Společenském
domě byly v neděli dopoledne ještě k
vidění reklamy z předchozího plesu
firmy Koutný a už se chystalo prostředí k další významné akci. Prostory
„Kaska“ totiž hostily v pořadí už čtvrtý Restaurant Day. „Květen, srpen,
listopad, únor. Obsáhli jsme už celý
rok,“ vypočítala s úsměvem u vchodu
Milada Sokolová, předsedkyně pořádajícího Okrašlovacího spolku města
Prostějov.
A přece to byla v určitém směru premiéra. „Předchozí akce jsme začínali po
obědě a lidé nám říkali, že schválně neobědvali, a že bychom měli začít dřív. Tak
jsme jim vyšli vstříc a začátek posunuli už
na jedenáctou,“ vysvětlila Sokolová.
Účinek byl neskutečný. Mezi otvírací hodinou a polednem prošly oběma patry
stovky návštěvníků, od seniorů přes rodiče s dětmi, mladé páry až po nejmladšího hosta, choulícího se u maminky
v klokance. Podobně jako v listopadu,
i tentokrát už několik stánků po hodině
nemělo zájemcům co nabídnout, přesto-

Foto: Tomáš Kaláb

že bylo navařeno hodně porcí. „Čokoládoví cvrčci a červíci byli za čtvrthodiny
pryč,“ zmínila jeden z dnešních rekordů
Sokolová.
Počet „kuchařů“ se o jeden snížil na pětadvacet, protože minule vařila i sama hlavní pořadatelka. Ta tentokrát představila
poměrně neznámý druh amatérského
sportování, tzv. Street Workout. „Je to
cvičení vahou vlastního těla, chtěli jsme
zpestřit návštěvníkům dnešní den krátkou ukázkou. Málo se o těchto aktivitách
v Prostějově ví, přitom se jedná o další
protidrogovou prevenci u mladých lidí,“
vysvětlila prostějovská zastupitelka motivy k pozvánce těchto sportovců.
A co bylo kulinářsky nejatraktivnější?
Největší fronty se stály na suši rodiny Zapletalových. „Je to náš společný koníček,
představili jsme nejrůznější druhy suši.
Byli jsme v Japonsku, absolvovali jsme
kurzy vaření v Brně, na Restaurant Day
jsme podruhé,“ představil své speciality
Petr Zapletal, který profesně pracuje nikoli za kuchyňským, ale kancelářským
stolem.
(tok)

28

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz

sport

Velká divácká sportovní soutěž už se rozběhla! TŘETÍ TURNAJ, DRUHÉ FINÁLE

Připravila ji sportovní komise Rady
města Prostějova ve spolupráci s VK
AGEL a ARIETE Prostějov
PROSTĚJOV Po mnoha letech společného soužití v hale Sportcentra
DDM Prostějov se rozhodly spojit
své síly dva neúspěšnější míčové
sporty a být nápomocní sportovní
komisi Rady města Prostějova v realizaci její velké divácké soutěže.
Fanoušci VK AGEL a ARIETE Prostějov tak mohou na utkáních svých
klubů vyhrát ceny věnované městem
Prostějov.
V nedávné době proběhla éterem informace, že na naší radnici byla odhalena
pamětní deska Síně slávy prostějovského sportu. Tato síň byla po deset let zároveň jednou z kategorií ankety Sportovec města Prostějova. V současné době
čítá již plné dva tucty jmen a milovníci
sportu si ji mohou prohlédnout ve vestibulu haly za Olympijskou ulicí, kde
se zápasy nejvyšších soutěží volejbalu
i basketbalu konají.
Pořekadlo, že nové koště dobře mete,
platí docela jistě také o sportovní komisi, v jejímž prohlášení se píše: „Je naším

přáním, aby se pohled veřejnosti na
naši komisi změnil. Panuje tu mnoho
představ o tom, jak pouze rozděluje
prostředky na veřejnou finanční podporu. S ohledem na míru rozdaných
prostředků však rozhoduje jen o malé
části, v ostatních případech je spíše poradním sborem. Přesto musíme zodpovědně prohlásit, že i každá rada drahá a
každému se člověk nezavděčí. Cítíme
ovšem se svými kolegy, že prospět se
dá sportu ve více oblastech. Mnoho let
v Prostějově funguje anketa Sportovec
města Prostějova, nyní bychom rádi
zvýšili informovanost sportovních diváků o významných osobnostech našeho
města. Domníváme se, že ne každý ví,
kolik tu máme olympioniků a mistrů
světa.“
A snad se v tomto ohledu blýská na lepší
časy. V průběhu volejbalových i basketbalových střetnutí bude vylosován vítěz
soutěže, jemuž předá cenu vybraná
osobnost ze Síně slávy prostějovského
sportu.
A jaký bude průběh celé soutěže?
K tomu komise uvádí: „Před každým utkáním volejbalu nebo basket-

balu bude na webových stránkách
www.vkprostejov.cz, www.orliprostejov.cz i města Prostějova vyhlášena
otázka. Každý, kdo navštíví utkání VK či
BK, pak bude moci před jeho začátkem
vhodit do připraveného boxu svou odpověď. Bude-li správná a bude-li vylosován, tak mezi druhým a třetím setem
u volejbalu, respektive před začátkem
druhého poločasu u basketbalu bude
vyzván, aby si převzal cenu. Při této
příležitosti bude divákům rovněž připomenuta sportovní osobnost města.
Následně bude medailonek o této osobě vyvěšen v hale Sportcentra DDM
a samozřejmě zveřejněn rovněž na uvedených internetových adresách.
První kolo soutěže už proběhlo v úterý
10. února při utkání volejbalové Champions League mezi VK AGEL Prostějov a Eczacibasi Istanbul, kdy vylosované výherkyni předal cenu legendární
cyklista a samozřejmě člen Síně slávy
prostějovského sportu Vladimír Vačkář.
Druhé pokračování soutěže pak přijde
na řadu 25. února u příležitosti basketbalového duelu ARIETE Prostějov versus MMCITE Brno.“
(jaz,son)

Berdychovi k titulu chyběl kousek...

ROTTERDAM,
PROSTĚJOV
Ještě nikdy v kariéře nezažil Tomáš Berdych radost z obhajoby
turnajového titulu. A platí to i po
turnaji v Rotterdamu, kde se hráč
prostějovského Agrofertu probil
až do finále. V posledním utkání
ale skončil na raketě Stana Wawrinky ze Švýcarska. I tak prožívá
český tenista dobrý začátek sezony.
Na všech třech turnajích postoupil
minimálně do semifinále.
„Pochopitelně jsem zklamaný, že se
mi to v Rotterdamu nepodařilo dovést až do úspěšného konce. Současně se však potvrdilo, že společně s novým koučem jdeme po správné cestě.
Věřím, že už brzy budeme mít důvod
k oslavě titulu,“ prohlásil Berdych.
Prostějovský tenista si na začátku podniku ve dvou setech poradil s Němcem
Tobiasem Kamkem a pak se pořádně
nadřel s Andreasem Seppim. Italský
hráč klad velký odpor, ve třetím setu
ale neodolal tlaku soupeře. Poměrně
snadné bylo čtvrtfinále, v němž byl Ber-

dychovým soupeřem nepříjemný Francouz Gael Monfils. Největší komplikací
bylo zranění prostějovského hráče na
začátku druhého setu. Za stavu 1:1 při
podání soupeře Berdych po bekhendu
podklouzl a spadl. Přesto hladce vyhrál,
i když měl naraženou levou a odřenou
pravou ruku. „Nebylo to nic pěkného,
ale zvládl jsem to. K vítězství jsem vydal
hodně sil, jsem rád, že to vyšlo,“ odfoukl
si po utkání Berdych.
Nejlepšího českého tenistu nezastavil
ani další francouzský soupeř Gilles
Simon. V předcházejících devíti vzájemných zápasech sice šestkrát prohrál, tentokrát však jasně dominoval
a dovolil soupeři pouze tři gamy. „Od
začátku do konce jsem hrál opravdu
velice dobře. S výkonem můžu být
spokojený. Všechno to začalo dobře
zvolenou strategií. Taktice se věnujeme více než v minulých letech a
vyplácí se to,“ pochvaloval si Berdych.
Naprosto koncentrovaný vstoupil
sedmý hráč světa do finálového duelu.
V sedmé hře prolomil Wawrinkův ser-

vis a přes drobné komplikace v poslední
hře proměnil druhý setbol a získal první
set ve svůj prospěch. Jeden brejk rozhodl také druhou sadu. V tomto případě
se ale radoval švýcarský tenista, který
získal vedení 5:3 a pak si už náskok pohlídal. Wawrinka se po vyrovnání dostal
na koně a hned na začátku rozhodujícího dějství získal opět Berdychův servis,
i když mu v poslední výměně pomohlo
prasátko. Český tenista rychle prohrával
1:4, pak ale snížil na 3:4, v deváté hře
odvrátil i mečbol a bojoval až do konce
o výsledkový obrat. Wawrinka si ale dokázal své podání pohlídat a po necelých
dvou hodinách slavil celkový triumf.
„Rozhodovalo se v polovině druhé
sady, kdy se Stan dostal do tlaku. Na
chvíli mě přestalo poslouchat podání a
to v tak vyrovnaném zápase není nic příjemného. Snažil jsem se až do konce, ale
ztráta ve třetím setu už byla příliš velká,“
uznal poražený finalista.
(lv)
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Hvězda prostějovských médií
Tato kategorie je určena pro sportovní veřejnost, která zde způsob hlasování:
 e-mailem
může navrhnout a hlasovat pro jakéhokoliv prostějovského
poštou nebo předáním
sportovce prostřednictvím regionálního tisku (Prostějovský
hlasovacího lístku
Večerník, Týdeník Prostějovska, Radniční listy).
prostřednictvím Regionálního informačního centra (RIC) Magistrátu
města Prostějova
kontakt:
uzávìrka hlasování 6. 3. 2015
veronika.hyblova@prostejov.eu
vyhlášení ankety:
(e-mailové hlasování)
Dne 20. 3. 2015 u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města

poštou:
Prostějova 2014 vylosujeme z platných anketních lístků jednoho z hlasujících,
který bude kontaktován prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na lístku. Veronika Hyblová
Magistrát města Prostějova
cena pro vítěze:
odbor školství, kultury a sportu
vítěz obdrží desetidenní zájezd od sponzora soutěže
náměstí T. G. Masaryka 130/14
čtenářské soutěže:
CK VLHA Prostějov (Elba na kole, Elba „nejen" s cvičením jógy)
796 01
PROSTĚJOV
obálku označte „Hvězda prostějovských médií“

ANTVERPY, SAO PAULO, PROSTĚJOV Poprvé se po Australian
Open představila v ostrém zápase
na kurtu Lucie Šafářová. Vítězka
deblu na grandslamu v Antverpách
byla ve dvouhře nasazená jako hráčka číslo čtyři. Od potvrzení svého
nasazení jí dělilo jedno vítězství. Na
něj nedosáhla v derby s krajankou
Karolínou Plíškovou...
Šafářová měla v prvním kole volný los
a následně snadno porazila Francouzku Kristinu Mladenovičovou. Soupeřce povolila pouze pět her, když udělala
pouze pět nevynucených chyb.
Ve čtvrtfinále v českém souboji narazila na Karolinu Plíškovou. Ta měla za
sebou úspěšné zápasy s Chorvatkou
Mirjanou Lučičovou-Baroniovou a
Němkou Annikou Beckovou. První

sadu v derby rozhodoval až tie-break,
v té druhé už byla Plíšková lepší a svoji krajanku vyřadila. „Kája byla lepší a
postup si zasloužila. Z mé strany to nebylo tak dobré jako v utkání proti Mladenovičové,“ uznala Šafářová. Plíšková
své tažení dotáhla do semifinále. V
utkání o postup do posledního utkání
turnaje nestačila na Španělsku Carlu
Suárezovou.
Jiří Veselý pokoušel své štěstí na kvalitně obsazeném Brasil Open v Sao
Paulu a doplatil na těžký los. Po velkém boji prohrál s Pablem Cuevasem,
třicátým hráčem světa. Na zkušeného
antukáře narazil poprvé v kariéře. V
závěru třetí sady se dokonce dostal
do vedení 5:4, pak ale dvakrát ztratil
servis a musel se smířit s porážkou.
„Koncovku jsem nezvládl podle svých

představ. Promarnil jsem svoji šanci,“
litoval vyřazení Veselý, který zůstává v
Jižní Americe a představí se na antuce
v Riu de Janeiro a Buenos Aires. Více
se Veselému dařilo ve čtyřhře, kde
s Františkem Čermákem postoupil
až do semifinále. A kdo ví, právě tato
dvojice možná dostane šanci nastoupit spolu do daviscupového utkání
proti Austrálii...
Nadcházející týden skončil ještě dříve, než vůbec začal pro Kláru Koukalovou Ta nevylepší svou bídnou
bilanci v letošní sezoně ani na turnaji
v Dubaji, kde vypadla v prvním kole
s Bulharkou Cvetanou Pironkovovou,
která je v žebříčku na 50. místě o sedm
příček za ní. Koukalová absolvovala
šestý zápas v sezoně a popáté prohrála.
Pironkovové.
(lv)

NAVRÁTIL MÁ STAROSTI
Štěpánek nestihne Davis Cup
PRAHA Nejen Tomáš Berdych, ale
také Radek Štěpánek bude chybět
českým tenistům v prvním kole
Davisova poháru proti Austrálii.
Dlouholetý reprezentant se totiž
po zranění nestihne pořádně připravit. Pro nehrajícího kapitána
národního týmu Jaroslava Navrátila je to další rána před těžkým
zápasem. Naposledy chyběly tyto
tradiční a velké opory ve čtvrtfinále
v Chile ve čtvrtfinále 2010.
„Radkovo rozhodnutí chápu. Je důležité, aby se dostal do herní pohody, a
pak pomohl i daviscupovému týmu,
pro který toho v minulosti tolik udělal i obětoval. Na mně teď je, abych

pokračoval v jednání s hráči, kteří pro
nominaci připadají v úvahu,“ nevěší
hlavu Navrátil, který pečlivě sleduje
výkony dalších tenistů. Tým se bude
pravděpodobně opírat o Lukáše Rosola (29. hráče ve světovém žebříčku)
a Jiřího Veselého (45.).
Tuto dvojici by měl doplnit Adam
Pavlásek (236.), který zaskočil za
Štěpánka v Hopmanově poháru. V
úvahu přichází deblista František Čermák, který letos na turnajích tvoří pár
s Veselým. „Budeme se snažit, abychom dali v rámci možností co nejsilnější sestavu,“ uvedl Navrátil. V zákulisí se spekuluje, že vedle Pavláska bude
povolán Jan Mertl (213.).

Štěpánek bude týmu alespoň v Ostravě fandit a věří, že jeho kolegové
Austrálii porazí. „Nechat se nominovat bez jediného odehraného zápasu od září by bylo neodpovědné.
Věřím, že i tak vznikne tým, který
Australany zdolá, a já pomohu v boji
o postup do semifinále,“ Prohlásil
Štěpánek.
Sedmý hráč světa Berdych angažoval
před letošní sezonou nového kouče
a chce se soustředit na individuální
turnaje. Jeho snem zůstává vítězství na
grandslamu. Už v předstihu však prohlásil, že národnímu týmu pomůže
ve čtvrtfinále nebo v případné baráži.
(lv)

15021370152

15012210019

Lucie Šafářová se po životním
úspěchu vrátila zpět na kurty

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz
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TREFA DO ČERNÉHO
WALTROVÁ PRONIKLA DO FOTBALOVÉ REPREZENTACE
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

NYMBURK, PROSTĚJOV Teprve
před rokem oslavila patnácté narozeniny, ještě na jaře nastupovala
v kosteleckém dresu v oblastním přeboru žen.V létě se ovšem KláraWaltrová
rozhodla k přesunu na Slovácko a i díky angažmá v nejlepším moravském
klubu se na přelomu ledna a února
poprvé dostala i do reprezentace. Ne
sice do výběru U17, ale už dokonce na
soustředění U19.

Zachar se Švaříčkem
na medaili nedosáhli
GRANADA, PROSTĚJOV Těsně
pod stupni vítězů skončilo vystoupení Davida Zachara, Filipa
Švaříčka i dalších členů české hokejové reprezentace na zimní univerziádě ve španělské Granadě.
Po hladkém vítězství ve čtyřčlenné základní skupině sice přišel
přesvědčivý postup do semifinále, závěrečné dva duely se ale českému výběru nevydařily.
Ve středu se prostějovskému rodákovi působícímu v Porubě a členovi
loňské postupové sestavy Jestřábů
podařilo hladce zdolat Jižní Koreu.
Poměr střel činil 59:13, konečný výsledek 12:0. Pod tak vysokou výhru
se gólem na 4:0 zasloužil obránce
Švaříček, jeho útočný spoluhráč asistoval u deváté trefy.
Dva dny nato následoval semifinálový souboj s překvapením z Kazachstánu. A více štěstí se usmálo na
reprezentanty rozlehlé asijské země,

kteří ukončili český sen o zlaté medaili. Na střely sice Češi zvítězili jednoznačně 41:13, jenže gólman soupeře Smolnikov pustil za svá záda jen
jeden puk. A jediným zápisem prostějovské dvojice byly dvě minuty za
podražení pro Švaříčka.
Místo boje o titul tak v sobotu následoval jen souboj o třetí místo. Kanaďané se ale ukázali nad síly české
výpravy. Již v první části odskočili
na dvě branky, po srovnání na 2:2
v úvodu třetí třetiny, pak definitivně
rozhodli dalšími čtyřmi zásahy. Celkově pátou trefu zaznamenali Kanaďané po Zacharově hákování.
Se Španělskem se tak hokejová výprava loučila s bilancí čtyř výher
a dvou porážek. Student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava David Zachar k tomu přispěl
čtyřmi góly a dvěma nahrávkami,
Filip Švaříček z Karlovy univerzity
měl přesně poloviční bilanci. (jim)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

nalistujte
stranu 26

„Do sedmnáctky mě nenominovali, a tak si mě vzali
do devatenáctky. Byla to příprava na kvalifikaci, na
kterou se jede v březnu do Belgie. Bylo nás asi dvacet, mně osobně se tam líbilo moc. Makaly jsme na
trénincích a také jsme se připravovaly takticky, sledovaly jsme i zápasy soupeřů a připravovaly se na ně,“
popisovala čtyři dny strávené v Nymburku.
Premiéru v národním týmu si tak pochvalovala na
jedničku. „Vlastně jsem ani nebyla v nominaci, až ve
středu ráno mi volal pan trenér Vlachovský, že mě
povolali, no a v pátek jsem jela,“ usmívala se.
Dočkala se tak odměny za podzimní část, kdy se poprvé zapsala mezi střelkyně nejvyšší domácí soutěže
dorostenek. „Na Slovácku jsem nesmírně spokojená.
Intenzivně trénujeme, i dvoufázově, což je super. Cítím, že se zlepšuju, a to je důležité. Každým dnem se
chci zlepšovat víc a víc a tady na Slovácku na to mám
prostor. Trenéři jsou skvělí, nebojím se za nimi jít pro
radu, vím, že mi vždy dobře poradí,“ užívá si jihomoravského prostředí.
A velice rychle se dokázala aklimatizovat i mezi novými kolegyněmi. „Na spoluhráčky si nemůžu stěžovat, zvykla jsem si na ně hrozně rychle a s většinou i
bydlím na 'intru'. Teď už si to bez těch holek nedokážu představit. Skvělé spoluhráčky i kamarádky, moc
si rozumíme i mimo hřiště,“ těší Kláru Waltrovou.

Klára Waltrová (vpravo dole) si vyzkoušela, jaké to je být součástí reprezentace, již v šestnácti
letech se vypracovala do české "devatenáctky".
Foto: facebook

Klubový autobus

znakem (ne)úspěchu?
POZNÁMKA
TOMÁ
TOMÁŠE KALÁBA

Aktivní sport s sebou v drtivé většině přináší také cestování. Od
přejíždění na kole či autem mezi
sousedními vesnicemi po letecké
přesuny několika časovými pásmy.
Zajištění dopravního prostředku nemusí být úplně jednoduché.
Třeba ve známém „Okresním přeboru“ hráči licitovali s manželkami, mohou-li si půjčit rodinného
miláčka, a když se zadřel stařičký
mikrobus, nastoupil off-road místního klubového bosse. Kluby na

SKROMNÝ KANONÝR
Již sedmašedesát členů má prestižní společnost
českých hokejových střelců, kteří dosáhli v dresu
reprezentace či nejvyšší československé a nyní české
soutěže na alespoň dvě stě padesát tref. Jako poslední to dokázal Petr Kumstát, jemuž se to podařilo
včera večer.
Svou pouť vstříc nejvyšším metám započal v rodném Prostějově a přes Znojmo, Kometu Brno,
Třebíč a Karlovy Vary se dostal až do pražské Sparty,
i přes množství individuálních ocenění a pozici
zakončovatele však nijak nezpychl. Zůstal vstřícný
k okolí a nikdy neopomene zmínit důležitost svých
spoluhráčů, kteří mu k jeho zásahům pomáhají.
Zdejší region tak může mít radost nejen z toho, že
se místní rodák opět zapsal kladně do historických statistik, ale i z toho, že ho dosažené úspěchy
nezměnily negativně po charakterové stránce.
A díky pokroku na poli tréninků, výživy i regenerace
neznamená ani třiatřicet let žádný vysoký věk, takže
může těšit svým uměním na nejvyšší úrovni ještě
řadu dalších sezon.

šší úrovni
ú
í íd
vyšší
si najímají
dopravníí
prostředky místních dopravců, i to
s sebou ale nese určitá úskalí.
Nikdy totiž nevíte, jaký „kousek“ vám dopravce zrovna přidělí
a koho posadí za volant. V lepším
případě můžete jet v neuklizeném
prostředí a cestou z obalu v síťce
u sedadla přemítat, cože to měl pasažér před vámi za svačinku. Nebo
zrovna nejde topení, v důsledku
čehož v zimě mrznete a v létě se
potíte.
Ani osoba řidiče nemusí být zcela
bez problémů. Někdo se totiž na
cestu připraví svědomitěji a bez
dotazů vás doveze na místo určení, někdo se zamyslí a zaveze vás
s trochou nadsázky do zahraničí.
Někdo se spolehne pouze na GPS
a skončíte v Újezdě, kde není ani
kulturák, ani náměstí, a to ani tři,

MENŠÍK BY MĚL RADOST
Asi nejznámějším rodákem z moravských Ivančic je
bavič Vladimír Menšík. Právě vyslanci tohoto města
zavítali v neděli dopoledne do Kostelce a pro domácí
se ukázali být velikým oříškem. Jejich vzájemný
druholigový souboj jasně ukázal, jak je házená tvrdým
sportem, těla jednotlivých hráčů si budou tento duel
ještě minimálně dneska pamatovat.
Není snad utkání kolektivního sportu, které by
nevyvolávalo emoce. A platilo to i tentokrát. Obecně
platí, že s klesající úrovní soutěží se snižuje nejen
kvalita hráčů, ale i rozhodčích. Zpravidla to pak bývá
tak, že se domácí mohou ocitnout v mírné výhodě,
kdy diváci svou atmosférou dokáží vytvořit kýžený
tlak.
O víkendu to ale tak zcela pravda nebyla. Zatímco
při souboji Prostějova v Telnici se skutečně radovali
hostitelé, na Hané uspěly druhé Ivančice. Podle tabulky favorité, podle předváděné hry to tak ale dlouho
nevypadalo. Nakonec jim trochu pomohlo, že to na
dvouminutové tresty bylo prakticky vyrovnané, byť
tomu podle některých zákroků mohlo být i jinak.

ale pouhé dva domy (jak se stalo
opět hrdinům seriálu „Okresní přebor“).
Pokud těchto proměnných má klub
plné zuby, domluví se s dopravcem
na vyčlenění jednoho autobusu,
který se polepí v klubových barvách. Je to zároveň reklama a znak
prestiže. V nedávné minulosti s takovým busem vyrukovali v Prostějově hokejoví Jestřábi, připravujíce
se na prvoligovou sezónu. Jistě to
nebude ten zásadní faktor, že se
v prostějovském hokeji přecenily
síly a boj o extraligu se proměnil
v boj o záchranu soutěže.
Do jarní sezóny vstoupí s dopravním prostředkem v klubových
barvách také fotbalové „eskáčko“.
Nelze než doufat, že to nezvrtne
ambice prostějovského fotbalu
opačným směrem. Ale i kdyby, jsou
to v relativním měřítku prkotiny.
Kdyby totiž hokejisté Jaroslavle
měli klubový letoun se stabilní posádkou, mohli si na tomto světě zahrát ještě hodně mačů...

PODAŘÍ SE TO PŘÍŠTĚ
Velice náročný program mají v tomto ročníku
prostějovské basketbalistky. Mnohé z nich bojují
hned na třech frontách, když stíhají extraligu kadetek i juniorek a k tomu si svým talentem a výkonností zasloužily i pozici v druholigovém „áčku“.
To loni na podzim vstupovalo do třetí nejvyšší
domácí soutěže v roli nováčka a úvod mu vyšel zcela
na jedničku, čtyři zápasy znamenaly čtyři výhry.
Postupně se ale začala kupit únava, přibývala zranění
i nemoci a nakonec to velice smolně nevyšlo. Hráčky
TJ OP Prostějov ale nemusí příliš smutnit, i samotné
udržení se bude velkým úspěchem a dalším krokem
při vzestupu ženské košíkové.
Postupně totiž budou moci vycházet z mládežnických kategorií další a další hráčky, které již za
sebou budou mít desítky utkání v nejvyšší domácí
soutěži, takže se nabízí nejen samotná účast ve
vyřazovací části, ale i atak na první ligu. A pochvalu
zaslouží nejen samotné basketbalistky, ale i jejich
trenér Željko Živkovič, jenž na Hané odvádí velice
kvalitní práci.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Tomáši Berdychovi se podařilo
projít až do finále turnaje v Rotterdamu, při cestě k bitvě o titul
mimo jiné zdolal duo Francouzů
Simona s Minfilsem.
DEBAKL
Vstup do ligového jara se nevyvedl házenkářům Kostelce ani jejich
prostějovským kolegům. Oba týmy
prohrály o jednu branku, když ještě v
samotném závěru sahaly minimálně
po bodu.
ČÍSLO VEČERNÍKU

250

Petr Kumstát vsítil v neděli proti
Zlínu jubilejní čtvrttisící branku
a stal se jako první Prostějovan
členem Klubu hokejových střelců
deníku Sport.
VÝROK VEČERNÍKU

„KDYŽ TO MÁM
SHRNOUT,
Z KAŽDÉHO
POHLEDU
MIZERNÝ ZÁPAS...“
Kouč prostějovských basketbalistů
ZBYNĚK CHOLEVA neskrýval
po prohře v Praze na Folimance
rozladění
KOMETA VEČERNÍKU

KLÁRA
WALTROVÁ

Šestnáctiletá bývalá
fotbalistka Kostelce
na Hané a nyní hráčka Slovácka poprvé
okusila atmosféru
reprezentace, když se
zúčastnila nedávného
srazu národního výběru do devatenácti
let.

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

ohlédnutí za fotbalovým podzimem
● Konicko ● Kralicko ● Určicko
alší...
z pohledu vyslancù prostìjovského regionu ● Plumlovsko ● Prostějovsko a další...
VYHRAJÍ BUĎ NĚMČICE, NEBO VÍCOV

původní zpravodajství a foto
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Zimní fotbalová přestávka už nelítostně ukusuje ze své druhé poloviny a regionálním mužstvům pomalu končí zimní spánek. Nastává
čas na plnou přípravu pro zbytek ročníku a stále dál postupuje i seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlížející se za podzimním děním na
zelených trávnících.
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, následně 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
aVrchoslavicev„A“skupině,Protivanov,Jesenec,Hvozdv„B“skupině.Nyní
nastává podrobnější rozbor zástupců v soutěžích pořádaných Okresním
fotbalovým svazem Prostějov. Naposledy to byly dva díly věnované
přeboru, nyní nastal čas pro nejlepší kvarteto III. třídy. Jmenovitě se jedná
o Němčice nad Hanou, Vícov, Ptení a Tištín. Příště se dočká zbylá desítka
účastníků této soutěže a následně vyjde prostor i na IV. třídu a fotbalistky
Kostelce na Hané i Mostkovic.

TABULKA SPORTIKA III. TØÍDY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Vícov
FC Ptení
TJ Sokol Tištín
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Kladky
FC Dobromilice
TJ Sokol Protivanov „B“
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
TJ Haná Nezamyslice „B“
FK Výšovice

TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Sokol Mostkovice „B“
Sokol Bedihošť

Z
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
13
15
14
15

TABULKA DOMA:

1. Vícov
8
2. Němčice
7
3. Ptení
8
4. Protivanov „B“ 8
5. Čechy pod Kos. 8
6. Tištín
7
7. Výšovice
7
8. Otaslavice
7
9. Kladky
7
10. Dobromilice 7
11. Nezamyslice „B“ 8
12. Pivín „B“
8
13. Mostkovice „B“ 6
14. Bedihošť
7

7
6
3
5
5
4
3
4
4
4
2
2
0
1

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

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

V
12
10
7
8
8
8
6
7
6
5
4
3
2
2

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

2
3
3

P
1
1
5
5
5
6
6
8
8
8
6
10
9
10

S
36:15
46:10
25:20
35:22
36:28
42:35
36:34
32:35
40:51
28:41
16:20
27:49
21:37
32:55

B
39
36
27
26
26
25
21
21
19
19
18
12
11
9

+/1
2
3
0
0
0
1
0
0
2
3

1
2
0

(17)
(10)
(0)
(5)
(5)
(4)
(-1)
(-3)
(-5)
(-7)
(-6)
(-13)
(-9)
(-12)

TABULKA VENKU:

33:4
13:4
16:13
19:18
25:18
14:5
10:5
18:15
17:16
22:16
16:22
16:21
9:17
19:31

23
20
15
15
15
13
13
12
12
12
10
9
4
4

Poøadí
støelcù:
19 – Radomír
R d í Štěpánek (Vícov), 14
– Michal Kaláb (Otaslavice), 13 – Jakub
Špaček (Dobromilice), 12 – David Bosák
(Tištín), Miloš Navrátil (Kladky), 11 – RadekHruda(NěmčicenadHanou),JanSekanina (Ptení), 10 – Jaroslav Trnečka (Vícov),9–JakubKratochvíl(Tištín),Roman
Rieger (Otaslavice), Petr Šenkyřík (Dobromilice),8–MartinMusil(Bedihošť).

Pon
Pondělí
16. února 2015
www
www.vecernikpv.cz

1. Němčice
8
2. Otaslavice
8
3. Vícov
7
4. Tištín
8
5. Kladky
8
6. Ptení
7
7. Dobromilice
7
8. Nezamyslice „B“ 7
9. Mostkovice „B“ 8
10. Protivanov „B“ 7
11. Výšovice
6
12. Bedihošť
8
13. Čechy pod Kos. 7
14. Pivín „B“
7

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

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

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

23:11
18:13
13:6
21:17
25:19
9:7
14:18
12:19
12:20
13:17
6:15
13:24
15:33
11:28

19
14
13
13
13
12
9
9
7
6
5
5
4
3

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
1 – David Březina, Jakub Špaček
(oba Dobromilice), Jiří Dostálík
(Nezamyslice „B“), Vladimír Bednář, Pavel Novotný (oba Bedihošť),
Jindřich Skácel (Čechy pod Kosířem), Petr Fiala, Miloš Navrátil (oba
Kladky), Antonín Dvořák (Protivanov „B“), Jaroslav Novák (Pivín „B“),
Martin Šobr (Vícov)

Před rokem se o první místo ve druhé
nejvyšší okresní soutěži praly tři celky
a dlouho to vypadalo, že se bude moci
radovat pouze jeden. Nakonec tomu
bylo jinak a úsměvy mohly zavládnout
nejen ve Skalce, ale i v Kralicích. A smutnil tak pouze Tištín. Nyní o primát usiluje pouze dvojice a za určitých okolností
mohou jít do II. třídy oba.

TIP VEČERNÍKU
na poøadí III. tøídy OFS
Prostìjova po podzimní
èásti v sezónì 2014/2015
1. Otaslavice
2. Nìmèice nad Hanou
3. Výšovice
4. Tištín
5. Vícov
6. Dobromilice
7. Kladky
8. Ptení
9. Èechy pod Kosíøem
10. Protivanov „B“
11. Bedihošť
12. Nezamyslice „B“
13. Pivín „B“
14. Mostkovice „B“

KOMENTÁØ
Nejlepší pozici pro zbývajících jedenáct
kol si vybojovaly Němčice nad Hanou.
V tomto městě a navíc v kvalitním areálu
se na rozdíl od Konice, Plumlova i Kostelce hraje mezi muži pouze okres, navíc
třída těsně nad „pralesem“.
Podzimní část se ale jarnímu sestupujícímu z II. třídy velice povedla. Platilo to
zejména pro prvních čtrnáct kol, v nichž
nepřišla ani jedna hladká porážka. Tak
se stalo až na úplný závěr v Protivanově.
Mladý výběr sice disponuje horším útokem i obranou než Vícov a také s tímto
soupeřem prohrál vzájemné utkání,
přesto je na čele.
Přesně o tři body zpět je již zmíněný
Vícov. Ten sice v prvních čtyřech kolech utrpěl porážky v Mostkovicích
i Otaslavicích, poté už ale prohrál, a

Zatímco Němčice jsou na cestě zpět do okresního přeboru, Otaslavicím (v červeno-černém) se na podzim až tolik nevedlo. Na
druhém místě se pevně usadil Vícov (v modro-žlutém).

to jen penalty, pouze ve Ptení. Tamějším hráčům k tomu pomohl i průměr
více než tří vstřelených branek na zápas, zatímco sami inkasovali jen desetkrát za celý podzim.
Hodně napoví už třetí jarní kolo,
to se právě tyto dva celky utkají na
jihu okresu. Na podzim z toho byla
po devadesáti minutách remíza 1:1.
Za určitých okolností se ale může radovat nejen celkový vítěz, ale i muž-

stvo na druhé pozici. To ale pouze,
pokud se všem regionálním celkům
podaří v I.B třídě zachránit, platí
to hlavně pro Vrchoslavice a Hvozd.
Pro zbývající celky je při pohledu
na aktuální tabulku ve hře asi jen
boj o třetí místo. Aktuálně se to týká
hlavně Ptení, Tištína, Otaslavic
a Kladek, po dohrávkách se k nim mohou přidat i Dobromilice a Výšovice.
Z nejhoršího jsou venku asi i Pro-

tivanov „B“, Čechy pod Kosířem
a Nezamyslice „B“, naopak poslední
tři už zaostávají.
Nejhůře jsou na tom stejně jako před
rokem v Bedihošti, jen o fous lépe
Mostkovice „B“. Ty však mohou využít
nejen dohrávky s Výšovicemi, ale i velice úspěšného podzimu „áčka“, odkud
tak mohou pravidelně chodit posily.
A nic jistého nemá ani pivínské „béčko“.
Z tohoto tria zbude Černý Petr zřej-

mě pouze na toho bodově nejchudšího. Pouze pokud by z I.B třídy do
okresu padaly hned dva regionální
celky, tak by přesun do IV. třídy potkal i třináctý celek tabulky.
Při předsezónních typech tak nebyla
večerníkovská redakce až tak daleko od pravdy, výrazně chybovala jen
v pěti případech. Nejvýraznější to
bylo u Výšovic, v jejich případě je to
ale ovlivněno i dvěma nesehranými
zápasy. Přecenili jsme i schopnosti
Otaslavic a Bedihoště, naopak nás
překvapila úspěšnost Ptení a Vícova.

V Němčicích nad Hanou sní o I.B třídě
Z nejlepší výchozí pozice vstoupí do
druhé části sezony fotbalisté Němčic
nad Hanou. Tým z nejjižnějšího města
prostějovského regionu ztratil v podzimní části jen šest bodů a je na nejlepší cestě k tomu, aby se opět po roce
vrátil zpět do Přeboru OFS Prostějov.
„Vedení v soutěži je krásné, za super favorita jsme se ale před sezonou nepovažovali.
V mužích nám totiž zůstali jen tři hráči a
zbytek jsme doplnili dorostenci, kteří loni
vyhráli krajskou soutěž,“ upozornil na podstatnou skutečnost kouč úspěšné němčické mládeže i „áčka“ Radovan Novotný.
A přechod mezi dospělé zvládli mladíci na
jedničku. Po dvou remízách jedny penalty
vyhráli a jedny prohráli, až v posledním
kole padli v Protivanově. Zbylých dvanáct střetnutí přineslo tříbodová vítězství.
„Hned v prvním kole jsme doma klopýtli s
Bedihoští. V páté minutě to bylo 0:1, oni se
v jedenácti stáhli na šestnáctku a pětaosmdesát minut jsme do nich neúspěšně bušili.
Ve Vícově to mělo být brzy 3:0, pak jsme
ale udělali jednu chybu a jejich hráč se trefil
a bylo to 1:1. Diváci tam bývají bouřlivější, to nás rozhodilo a ztratili jsme tam dva
body,“ popsal oba zápasy, při nichž došlo
na rozstřel z bílého puntíku.
Celkově tak není Novotný s podzimním vystoupením naprosto spokojen,

Sestava Vícova včetně nejlepšího střelce soutěže Radomíra Štěpánka tráví zimu na druhém místě.

ale dávali jsme góly. O to se hrálo lépe.
Důležité pro nás bylo domácí utkání s
Němčicemi, sice jsme ztratili bod, ale
vyhráli jsme aspoň na penalty. A o naší
kvalitě nás přesvědčilo i utkání v tehdy
třetích Kladkách, kde jsme lehce vyhráli
6:1,“ zmínil mezníky.
Přípravu na jarní část zahájilo mužstvo
v polovině ledna, jednou týdně jezdí společně do haly v Čechách pod Kosířem,

v neděli se scházejí na venkovní přípravu
na hřišti. „Jedenáctého března odjíždíme
na čtyřdenní soustředění do Loučné, po
návratu máme v plánu přáteláky s Určicemi ‚B‘ a Kostelcem ‚A‘,“ nastínil Vlach.
O jarním směřování hodně napoví
hned úvodní tři kola. To jede Vícov
do sedmých Dobromilic, hostí páté
Otaslavice a představí se u vedoucích
Němčic. „Kdybychom to zvládli, bylo

Foto: TJ Sokol Vícov

by nakročeno. Na postup myslím dost
často, kluky tím ale nechci zatěžovat,
aby je to nesvazovalo a šli do utkání
s čistou hlavou. Pokud se nám to podaří a skutečně postoupíme, bude to
jen dobře,“ pousmál se Karel Vlach,
jenž neopomněl poděkovat divákům
i členům výboru v čele s předsedou
oddílu Karlem Pliskou, kteří se starají
o chod klubu.

Z pozice nejlepšího celku hned za vedoucím duem zahájí jarní boje hráči
Ptení. Ti sice během podzimu poztráceli hned osm bodů na domácím hřišti, hned dvanáct jich ale získali venku
a podařilo se jim přespurtovat další trio
celků srovnané ve dvou bodech.
„Podzim hodnotím kladně. Je to tak ale
hodně díky předehrávkám, protože poslední tři zápasy jsme vyhráli a díky tomu
jsme přeskočili Otaslavice, Kladky a Dobromilice, které ještě mají zápas k dobru,“
užíval si vydařené druhé poloviny roku
2014 hrající trenér Roman Minx.
V pozici kouče zahájil i tento ročník Antonín Hradil, po pár kolech se ale této funkce
kvůli svému brankářskému vytížení vzdal.
„Nebyly body a ani přístup hráčů, tak jsem
to převzal já a pomáhali mi asistenti Nevrla
s Vyroubalem. Ve stejném složení půjdeme i do jara a na novou sezonu se pokusíme najít nového trenéra,“ předeslal Minx.
Ptení se mohlo v koncovce spolehnout na
kanonýra Sekaninu, i proto zvládalo těsné
souboje, aniž by soupeře vyloženě válcovalo. „Doma nás trochu svazovali diváci, kteří
chodili v hojném počtu. Na druhou stranu
možná i díky tomu jsme urvali všechny tři
rozstřely a získali tak bodíky navíc. Psychic-

ky jsme to zvládli a takovou euforii kluci
nezažijí ani při standardní výhře,“ potěšil
Minxe nový prvek v pravidlech.
S tréninkem ve Ptení i Přemyslovicích už
hráči začali, ostrá příprava ale teprve nastane. A tři týdny před úvodním výkopem se
uskuteční tradiční čtyřdenní soustředění
ve Vrbně pod Pradědem, generálku obstará duel s Brodkem u Konice na umělé
trávě v Konici. „Dnes se nám přihlásil Jarda
Navrátil ze Zdětína, že má zájem o Lukáše
Holinku na půlroční hostování. Byla by to
ztráta, na postu záložníka či útočníka odehrál všechna utkání. My naopak máme
zájem o prodloužení hostování Oldřicha
Dospivy z Plumlova, byl pro nás velice platný,“ prozradil hráč, trenér i předseda klubu
v jedné osobě.
Díky šířce kádru čítající celkem devatenáct
hráčů neusiluje vedení oddílu o další doplnění a cílem je udržet se hlavně v lepší
polovině. „Ambicemi je skončit do šestého místa. Na postup nepomýšlíme a po
dohrávkách bude střed ještě nahuštěnější.
Navíc máme horší rozlosování, nejprve
jedeme do Tištína, pak máme Mostkovice,
kde nevíme, kdo proti nám nastoupí, pak
nás čekají Dobromilice,“ vyjmenoval soupeře pro první tři kola Roman Minx.

Domácí
návštìvnost:
1248 – Ptení, 1159 – Vícov, 1100
– Dobromilice, 1027 – Tištín, 1026
– Kladky, 927 – Němčice nad Hanou, 886 – Čechy pod Kosířem, 855
– Nezamyslice „B“, 818 – Bedihošť,
772 – Protivanov „B“, 761 – Pivín „B“,
722 – Výšovice, 700 – Otaslavice, 565
– Mostkovice „B“.

Støelci
regionálních
zástupcù:
FK NÌMÈICE NAD HANOU:

11 - Hruda Radek, 7 - Horák Jan,
5 - Navrátil Jan, 3 - Tomek Ondřej,
2 - Coufalík Tomáš, Kopřiva Radek,
Novotný Lukáš, Vévoda Oldřich, 1 Mrkva Bronislav, Svozil Jan.
TJ SOKOL VÍCOV:

19 - Štěpánek Radomír, 10 - Trnečka Jaroslav, 3 - Jareš Martin, 2
- Bartlík Jakub, Ovčáček Miroslav,
Rozsíval Jakub, Šobr Martin, 1 - Bartoš David, Dobeš David, Dostál Lukáš, Grepl Vlastimil, Humpolíček
Tomáš, Zdobina Radek.
FC PTENÍ:

Na jaře slavil tento kádr triumf v krajské dorostenecké soutěži, nyní téměř všichni táhnou „áčko“ ve III. třídě. Foto: archiv R. Novotného

11 - Sekanina Jan, 5 - Nevrla Tomáš, 2 - Dospiva Oldřich, Holinka
Lukáš, 1 - Doležel Martin, Kankovský Petr, Lang Tomáš, Šmída Vlastimil.
TJ SOKOL TIŠTÍN:

mohlo to být ještě lepší. „Hodnotí se
to dobře, ale mohli jsme mít náskok
aspoň šesti bodů. I když jsme první, tak
sedíme pevně na zemi, jarní část bude
nesporně složitější,“ očekává lodivod.
I proto už hráči poctivě dřou a trénují
na takovou soutěž nezvykle moc –
čtyřikrát týdně. „Když se pracuje, tak
ovoce přijde. Byl bych rád, abychom
náskok udrželi, je to moje velké přání.

Výhodou je, že Vícov i Kladky máme
doma. Kluci jsou mladí a pilní, potřebují ale ještě zkušenosti,“ uvědomuje si.
I díky zázemí, tradici a slavným odchovancům tak Němčicím neschází
odhodlání. „Pracuji s klukama už dva
a čtvrt roku, nikdo ale nemohl očekávat,
co nastane. Čeká nás ještě dlouhá cesta,
všichni se na nás budou chtít vytáhnout,“ podotkl trenér němčického celku.

Zatím jedinou změnou v kádru je tak návrat vlastního odchovance Lukáše Novotného ze Zlína, na odchodu do Křenovic
je pak Jiří Sobotník. „Nechceme jít cestou
některých klubů, které mají hráče odjinud,
ale hrát s vlastními odchovanci. Ideální by
bylo projít až do I.B třídy, nejprve se ale
musí vypracovat a první roky by byly dobré i horní příčky okresu,“ načrtl další plány
Radovan Novotný.

Vícov POŠILHÁVÁ po okresním přeboru PTENÍ STAČÍ LEPŠÍ POLOVINA TABULKY Tištín nenaplnil předsezónní plány
V postupném vzestupu III. třídou pokračují i v aktuálním ročníku vícovští
fotbalisté. Okresní přebor si zahráli
naposledy v sezoně 2005/2006, kdy
společně s Tištínem sestoupili, poté
se zařadili tu do lepšího, jindy do horšího středu tabulky. A nyní jsou na
tom po podzimní části tak dobře, že
mohou pomýšlet minimálně na udržení aktuální druhé pozice.
„Herně jsme zakončili dobře už minulou sezonu, chybělo tomu ale gólové
vyústění. Podařilo se nám doplnit kádr,
během let se utvořila parta starších
i mladších kluků a tato sezona je vyústěním celé snahy. Výsledky se dostavují,
takže panuje i pohoda v kabině,“ užívá si
současnosti trenér Karel Vlach.
Tím vítaným kanonýrem, který dokázal
využít šancí spoluhráčů, se stal Radomír
Štěpánek. Za patnáct kol zvládl nasázet
hned devatenáct branek, což z něj činí
nejlepšího střelce třetí třídy. Nejvíce mu
vyšlo utkání s Čechami pod Kosířem,
kdy výhru 5:0 zařídil čtyřmi trefami.
Další vysoká vítězství přišla mimo jiné
po výsledcích 7:1 nad Bedihoští a 6:0
nad Nezamyslicemi „B“.
„Předváděnou hrou to bylo podobné,
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Porážka ve Výšovicích tři kola před
koncem rozhodla o tom, že fotbalistům Tištína uteklo na jaře loňského
roku druhé a nakonec postupové
místo do okresního přeboru. A na
postup mezi okresní elitu to nevypadá ani nyní, na první místo ztrácí
po patnácti kolech již třináct bodů
a na druhé rovných deset.
„Z podzimu jsme trochu rozladěni.
Mysleli jsme si, že to bude o kapánek
lepší. Loni jsme podcenili závěr, protože jsme si mysleli, že postupuje jen
jeden, a pak jsme byli zklamaní, takže
jsme chtěli dokázat, že na to máme,“

rozhovořil se trenér Zdeněk Oulehla.
Týmu se ale nevydařil hned úvod,
prvních pět kol přineslo jen čtyři
body. Na úvod to byla porážka 2:5
ve Vícově, po ní 0:2 s Nezamyslicemi
„B“ a 2:3 na penalty ve Ptení. A po vysoké výhře 6:1 nad Čechami pod Kosířem nastala prohra 1:2 v Kladkách.
„Hra se sice trochu lepšila, ale výhry
nepřicházely. Poznamenala nás velká
marodka a také doplňování kádru
až během podzimu. Bohužel se nám
při remízách ani jednou nepodařilo
vyhrát na penalty a první dva nám
už hodně utekli, takže není moc o co

CHCETE
Večerník

nalistujte
stranu 26

NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?

bojovat. V Němčicích jsme padli 0:1,
ale bylo to remízové utkání,“ ohlížel
se tištínský kormidelník za odehranými duely.
Zimní přípravu si zatím hráči vyplňují turnaji v sálové kopané, v březnu se
přesunou ven, zaměří se na fyzičku
a odehrají i několik utkání s okresními
celky Vyškovska. Kádr zůstává stejný,
pouze Kamilu Plišťákovi skončilo
hostování z Určic. „Ve zbytku soutěže nechceme dát svou kůži zadarmo
a hledáme doplnění. Chceme hrát
dobrý fotbal a zkonsolidovat kádr,
máme totiž hodně starý tým, který
bude potřeba obměnit a připravit se
na další rok. Kluky máme vytipované
tak, aby ke zkušenosti přišla i dravost,“
naznačil.
Osobně už nepředpokládá, že by
do souboje o postup zasáhl někdo jiný než Němčice nad Hanou
a Vícov. „V Němčicích už trénují
a berou to hodně zodpovědně, Vícov
je taky konsolidovaný a muselo by
se něco výrazně změnit. My chceme
ukázat, že fotbal hrát umíme,“ přeje si
do zbytku soutěže.

12 - Bosák David, 9 - Kratochvíl Jakub, 5 - Oulehla Zdeněk, 3 - Kouřil
Aleš, Slavík Josef, 2 - Stančík Jan, 1
- Cetkovský Marek.

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
8 – Michal Kohout (Ptení), 6 – Jaroslav
Frýbort (Bedihošť), Jindřich Skácel
(Čechy pod Kosířem), Jakub Kratochvíl (Tištín), 5 – Jakub Prokop (Bedihošť), Libor Buchlák (Pivín „B“), Jaroslav Trnečka (Vícov), 4 – Jakub Špaček
(Dobromilice), Jan Sekanina (Ptení),
Lukáš Novotný, Jan Svozil (oba Němčice), Kristián Koukal (Výšovice),
Martin Musil, Martin Soušek (oba Bedihošť), Pavel Kaplánek (Otaslavice),
Radomír Štěpánek (Vícov).

Pøehled karet
jednotlivých týmù:
Bedihošť
Čechy pod Kosířem
Dobromilice
Kladky
Mostkovice „B“
Němčice
Nezamyslice „B“
Otaslavice
Pivín „B“
Ptení
Protivanov „B“
Tištín
Vícov
Výšovice

40
26
19
16
23
28
13
15
25
25
11
23
22
20

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

VEÈERNÍK V NOVÉM
●● celobarevné vydání
●● více informací
●● více sportu
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rozhovor Večerníku

„Zase jsem si připadal jako člen sparťanské rodiny, to nikde jinde nezažijete!“
Lukáš Zelenka zazářil se starou gardou Sparty na prestižním turnaji
v Německu, pak si s Prostějovem zahrál proti letenskému „áčku“

PRAHA, PROSTĚJOV
Současný špílmachr
prostějovského „eskáčka“ Lukáš Zelenka měl
ve druhé polovině ledna opravdu nabitý, ale
emočně velice příjemný
program. V úvodním
přípravném zápase svého současného týmu
s Blanskem absentoval,
neboť v tu dobu absolvoval se starou gardou
Sparty Praha prestižní
fotbalový turnaj AOK
Traditionsmasters 2015
v Berlíně. A právě o turnaji v německé metropoli, úspěchu týmovém
i osobním povyprávěl
v přestávce mezi dvěma
tréninky pražského soustředění, které na konci
prvního měsíce letošního roku 1.SK Prostějov
absolvoval. Exkluzivně
pro Večerník pak Lukáš
Zelenka přidal i čerstvé
dojmy z návratu do pro
něj známého sparťanského domovského prostředí...
●● Lukáši, můžete nejprve přiblížit turnaj jako takový?
„Samotný podnik má počátky již
v roce 1971. Tehdy se v Deutschlandhalle konal první zimní halový turnaj
profesionálních fotbalových klubů.
V jeho historii už na něm hrály zvučná jména od Franze Beckenbauera
přes Rudiho Völlera až po Lothara
Matthäuse či Mario Baslera. Populární byl zejména díky atraktivní hře
v rychlém tempu a pěkným brankám. Se stále více nahuštěným termínovým kalendářem Bundesligy se
stávala zimní regenerace hráčů důležitější, navíc trenéři nechtěli riskovat
případné zranění svých opor. Kluby
začaly více jezdit na kempy do jižních teplých krajů a tak turnaj roku
1997 zanikl.“
●● To ale evidentně nebylo definitivní...
„Tradice byla obnovena v roce 2010,
ovšem jako turnaj pro veterány, kte-

„Je to pravda. (úsměv) V každém
zápase jsem se trefil, ze sedmnácti
vstřelených branek jsem se asi na třinácti podílel. Od toho jsem ttam vlastně byl, protože jsem byl z našeho
týmu nejmladší. Leckdo si tto možná
postupu
neuvědomuje, ale s postupujícím
věho znát,
kem je každý rok navíc hodně
někteří kluci tam byli i o deset let
starší. Byl jsem vyhlášen nnejlepším
hráčem turnaje, což mě příjemně
vyhlá
překvapilo. Samotné vyhlášení
a fomodelkami
tografování se sličnými m
jsem si pochopitelně užíval.
užíval... (smích)
Bylo to opravdu příjemné zpestření
počínající zimní přípravy.“
●● Jaká byla kolem turnaje
atmosféra?
„Do Berlína jsme přices
přicestovali už
zajiš jsme
vpátekautobusem,zajištěno

Největší hvězda prostějovského týmu 1.SK Lukáš Zelenka si odskočil
s veterány Sparty do Německa, kde pobral cenu pro nejlepšího hráče
turnaje a dosyta si užíval společnosti pěkných modelek. Foto: internet
Jak jste zápas prožíval vy osobně?
„Samozřejmě to byl i pro mě zážitek. Výsledek, který jsme udělali, byl
perfektní, podali jsme slušný výkon.
Kluci se názorně podívali, jak se fotbal hraje na vyšší úrovni. Že musí jít
míč rychle od nohy, otáčet hru, prostě
všechny ty věci, které dobře vědí,

dresů, které jsem rozdal u nás v kabině
a udělal několika klukům radost, což
samozřejmě těší i mě. Prostě, člověk
je stále součástí sparťanské rodiny, to
nikde jinde nezažijete!“
●● Máte za sebou už i druhé soustředění v Ústí nad Orlicí. Jak jej
hodnotíte?

„Sparta? Kluci se názorně podívali, jak se hraje
na vyšší úrovni a ověřili si věci, které jim pořád
s trenérem říkáme. Běhat umí v zásadě všichni,
ale kvalita je to, co znamená rozdíl dvou tříd...“

Foto: Josef Popelka
ři góly jsme obdrželi v posledních
čtyřech minutách, kdy jsme otevřeli
hru.“
●● Kdo všechno byl součástí sparťanské výpravy?
„Trenérem byl Honza Berger,
v brance chytal Jiří Bobok a v poli
se střídali Marek Kincl, Petr Gabriel,
Radim Holub, Tomáš Skuhravý, Michal Horňák, Milan Fukal, František
Straka a já. Pak samozřejmě ještě dva
lidé doprovodu, starající se o nutné
zázemí.“
●● Podle zpráv se vám osobně velmi dařilo?

měli perfektní ubytování, a v sobotu proběhl
onen samotný turnaj.
Organizátoři jej pojímají
show k disjako velkou show,
pozici je brožura ppředstavutým hráče,
jící jednotlivé týmy,
sponzory a historii turnaje.
Turnaj je veřejností hhodně slemedializovan přenádovaný a medializovaný,
šela jej televize DSF. K aatmosféře
fanoušc Herthy
přispěli především fanoušci
odvěc městští
a Unionu, což jsou odvěcí
rivalové, činil se i místní kkomentátor. Po skončení byl večer uuspořádán
ve raut, prostě Němci vvše zorgavelký
nizo
ovali s příslovečnou důkladností.
důk
nizovali
P
ůvo
vodně jsem uvažoval, že hned po
Původně
sskončení
konnčení pojedu domů, ale rrozmyslel
jsem
em si to. (úsměv) Úrovní si to vůbec
nezadalo s Ligou mistrů, takže
tak mi to
nezadalo
evokovalo mé nejlepší fotbalové
časy.“
●● Sparta tedy finálovou účastí
určitě přispěla ke zviditelnění českého fotbalu na evropské úrovni...
„Spartě jsme myslím udělali dobrou
reklamu, naše účast se dá považovat
za jednoznačný úspěch. V místní televizi pochválili naši hru, hráli jsme
tam atraktivní fotbal. Ve finále nám
polovina haly sportovně fandila, což
bylo pěkné gesto.“
●● Vraťme se ještě k vystoupení
vašeho současného klubu 1.SK
Prostějov na půdě jednoho z těch
minulých, tedy pražské Sparty.

a které jim pořád s trenérem říkáme,
si tady ověřili. Běhat rychle umí v zásadě všichni mladí kluci, ale kvalita je
to, co znamená rozdíl dvou tříd. Mně
se podařila jedna akce v první půli,
další minuty jsem si ale zaběhal bez
míče.“
●● Znáte vlastně po letech ještě někoho z „A“-týmu Sparty?
„Byť se to nezdá, kromě trenéra
osobně znám ještě i pár hráčů...
(smích) Ale hlavně lidí kolem týmu.
Zase jsem nasál neopakovatelnou
atmosféru a potkal se v zázemí na
Strahově se spoustou známých.
Po obědě jsem si třeba popovídal s
bývalými spoluhráči z Prostějova
Michalem Pospíšilem a Romanem
Janouškem. Kustod mi věnoval pár

„S prostředím jsme byli spokojeni, už
ho známe, problémem se letos ukázala umělá tráva. Na rozdíl od loňska
byla rána mrazivá, na trénincích byl
povrch tvrdý a klouzal. První utkání
jsme ještě fyzicky zvládli a mohli se
víc soustředit na nácvik herních variant. Po náročném třídenním tréninku
se už v sobotu proti Štěchovicím nedostávalo sil, takže jsme utkání spíše
odběhali. Soupeř byl taky kvalitnější
než Česká Třebová.“
●● Na co je potřeba se zaměřit do
druhé části zimní přípravy?
„Především zlepšit organizaci hry.
Nesmí se nám stávat, abychom
z vlastní standardní situace dostávali
góly, což názorně předvedl první gól
od Štěchovic.“

vizitka

LUKÁŠ ZELENKA
✓ narozen 5. října 1979 v Praze
✓ odchovanec Sparty Praha, v Česku hrál i za 1.FC
Slovácko, má za sebou zahraniční angažmá v Belgii za Anderlecht a Westerlo, v Turecku za Manisaspor
✓ mistr Evropy do 21 let z roku 2002
✓ reprezentoval čtyřiatřicetkrát, z toho třikrát za „áčko“
✓ v Lize mistrů odehrál 29 zápasů, ve 131 prvoligových startech dal 20
branek
✓ se Spartou získal dvakrát ligový titul a dvakrát Český pohár, jednou
Belgický pohár
✓ zajímavost: vysloužil si nálepku „problémového“ hráče, o to víc si užívá
poklidné angažmá v Prostějově
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KALÁB

jsme dávali nejvíc branek. Právě s ní
jsme se také potkali ve finále, které
už jsme prohráli 5:10. V této fázi se
už na naší straně projevil nedostatek
hráčů, domácí jich točili víc, což se
ukázalo jako zásadní výhoda. Čty-

15012210020

Tomáš

ří mají stále radost ze hry a svými
kousky chtějí pobavit diváky. Jde
o čistě německou akci, kdy ´staré
ardy jednotlivých ligových týmů
gardy´
rají kvalifikaci v podobě dvou pohrají
obných turnajů, z nichž vzejdou
dobných
častníci závěrečného klání Tradiúčastníci
onsmasters. První se odehrál jedetionsmasters.
áctého ledna v Krefeldu, z něhož
náctého
ostoupil Leverkusen, druhý sedmpostoupil
áctého ledna v Emslandu, ten vynáctého
rály Brémy. A právě tyto týmy jsme
hrály
měli v základní skupině.“
● Jak se na tento tedy
●●
yze německý turnaj
ryze
ostala
dostala
Sparta
raha?
Praha?
Organizátoři
„Organizátoři
vou od roku
zvou
011 každý
2011
ok na takrok
vanou „dizvanou
okou kartu“
vokou
ždy jeden
vždy
enomovaný
renomovaný
ahraniční tým.
zahraniční
etos to byla po takových
Letos
elikánech jako předtím
velikánech
Galatasaray Istanbul, Real
Madrid či Barcelona, právěě Sparta, což byla pro
eský fotbal velká čest.“
český
● Jaký byl herní formát
●●
restižního a divácky oblíprestižního
eného podniku?
beného
Celý turnaj se vměstnal do
„Celý
dnoho sobotního odpoledne,
jednoho
dyž se začalo hrát v poledne
když
a v šest večer byl konec. Hrací doba byla totiž ´jen´ dvakrát
eset minut. Co do délky se to
deset
ezdá mnoho, ale vzhledem k
nezdá
omu, že míč je prakticky neutomu,
ále ve hře, bylo to fyzicky dost
stále
áročné. Hrálo se v Aréně Maxe
náročné.
chmellinga, což je velká multiSchmellinga,
unkční hala, v níž se nor
ormá
máln
lněě
funkční
normálně
raje především v N
ěhraje
Něpopuláární
mecku tolik populární
ázená. A tribuny
tribun
ny
házená.
yly naprosto plné,
plnéé,
byly
kže se brzy špattakže
něě dýchalo. Hřiště
mělo rozměry čtycet krát dvacet metrů,
metrůů
řicet
povrch s umělou trávou a mantinely.
Hrálo vždy pět hráčů, čtyři v poli a
gólman, střídalo se hokejovým způsobem.“
●● S kým změřila síly Sparta a jak
se vám vedlo?
„Jak už jsem zmínil, ve skupině
jsme měli Bayer Leverkusen a Werder Brémy, ve druhé hrál Eintracht
Frankfurt se dvěma berlínskými kluby, Herthou a 1.FC Union. V prvním
zápase jsme porazili Leverkusen
6:3, s Brémami jsme remizovali 3:3.
V semifinále jsme pak vyřadili
Union Berlín 3:1 a spolu s Herthou
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Týden bez přípravného zápasu
věnovalo „eskáčko“ regeneraci
V sobotu míří Prostějov do Opavy
PROSTĚJOV Uplynulý týden byl během zimní přípravy jediný, kdy trenér
prostějovských fotbalistů František
Jura nenaordinoval svým svěřencům
žádné přípravné utkání. „Na rozdíl od
loňské přípravy, kdy jsme měli každý
víkend zápas, jsme tentokrát sehráli
během devíti dnů čtyři zápasy, což bylo
fyzicky náročné,“ vysvětlil zápasovou
odmlku kouč 1.SK Prostějov, který
během soustředění v Praze i Ústí nad
Orlicí své hráče rozhodně nešetřil.
Kromě regenerace těch zdravých bylo
potřeba dát dohromady i stále se obměňující marodku. Vedle Pančocháře si za-

čal stěžovat na bolesti v zádech také Koudelka, který rovněž navštívil klubového
lékaře. Kádru se nevyhýbají ani zimní
virózy. Jen se chřipky zbavila brněnská
dvojice Kroupa-Sus, už onemocněla další týmová opora Zelenka. Skoro to vypadá, jakoby v Prostějově bylo znatelně
zdravější klima...
V uplynulém týdnu absolvovali hráči
v druhé polovině týdne klasické tréninky, víkend měli volný. Hned v pondělí, tj.
dnes 16. února, je ale čeká boxerský trénink, následovaný běžnými tréninky na
umělé trávě. V sobotu dopoledne čeká na
prostějovské fotbalisty první ze dvou dru-

holigových soupeřů, SFC Opava. Hráči si
budou muset přivstat, odjezd autobusu je
plánován už na sedmou hodinu.
Přátelské utkání mohlo být zpestřeno
přítomností ex-prostějovského Tomáše Machálka, ten se však na své bývalé spoluhráče přijde podívat zřejmě
jen na tribunu. „Začátkem února jsem
si v přípravném utkání s Frýdkem-Místkem zranil lýtkový sval, lékař mi doporučil, abych léčení neuspěchával,“ vysvětlil
situaci Večerníku Machálek.
Utkání začíná na umělé trávě v Opavě
v 10.00 hodin a Večerník bude jako obvykle u toho.
(tok)

URČICE NESTAČILY NA HOLICI
1.HFK
S URČ 3:2
HOLICE, PROSTĚJOV První porážku za dobu zimní přípravy okusili
v sobotu odpoledne fotbalisté Určic.
Neměli však ledajakého soupeře,
předposlední tým divize „E“ se totiž v Holici utkal s tamějším účastníkem Moravskoslezské fotbalové
ligy. Domácím se podařilo vytvořit
až tříbrankový náskok, hosté už pak
neúspěšně dotahovali.
„Prohráli jsme nezaslouženě. Gólových
možností jsme měli víc, počítají se ale
vstřelené góly. Hned v úvodu měli dvě
šance Machynek s Pavlem, pak jsme ale
propadli ve středu hřiště a inkasovali
jsme. A deset minut nato trefil centr jed-

noho hráče do ruky a z penalty jsme dostali na 0:2,“ popisoval první půlhodinu
duelu trenér Určic Petr Gottwald.
A aby toho nebylo málo, při snaze
o presink se osm minut po pauze dostali
domácí do pološance, kdy dostali míč
podél gólmana před prázdnou bránu,
a pro dobíhajícího útočníka nebylo problémem zakončit. „Pak jsme byli jednoznačně lepší a snažili jsme se o vyrovnání. Skopalíkovu střelu zpoza šestnáctky
dorazil Los, stejný hráč si při samostatném úniku počkal tváří v tvář na pohyb
gólmana a bylo to už jen 2:3,“ přibližoval
určický lodivod další vývoj střetnutí.
To už provedl i několik zásahů do sestavy. Hned po pauze se na střed vedle
Skopalíka posunul Hloch a Horváth
s Javoříkem zamířili na kraje defenzivy,
zatímco Pekař se přesunul do zálohy.
A půlhodiny před koncem se vrátil zpět
na plac Zbožínek, čímž Los putoval do

Není-li v zimě sněhu

zasedni k našemu webu

útoku a Skopalík do zálohy. „Pekař u nás
na devadesát procent zůstane, máme
o něj eminentní zájem. Je technický,
pracovitý, navíc levák. U Horvátha ještě
jednáme s Vyškovem,“ prozradil novinky
Gottwald.
A Určice se tlačily i za vyrovnáním,
toho se jim však dosáhnout nepodařilo.
„Minimálně na remízu jsme měli, ale
i tak jsem spokojen. Rychle nás napadali
a nemohli jsme postupně kombinovat.
Snažili jsme se sbírat odražené balony,
ke konci poločasu se nám to ale nedařilo. Měli jsme tam hluchou desetiminutovku, kdy jsme se dostali pod tlak. Měli
jsme ale tři vyložené šance v první půli
a další dvě tři ve druhé,“ postřehl nový
kormidelník divizního celku.
O nadcházejícím víkendu mají fotbalisté Určic díky plesu volno, na programu
tak budou pouze tréninky v pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek.
(jim)
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„MOHLI JSME VYHRÁT O ŠEST SEDM GÓLŮ,“
LITOVAL ZTRÁTY KOSTELECKÝ PAVEL PŘIKRYL
KOSTELEC NA HANÉ S osmi brankami se stal
nejlepším střelcem Kostelce v úvodním jarním
kole proti Ivančicím a jistotou byl zejména při
proměňování sedmimetrových hodů, v nichž ani
jednou nezaváhal, ani jeho útočný příspěvek však
Kostelci k bodům nepomohl. Jednadvacetiletý
Pavel Přikryl, jenž pravidelně naskakuje
i v extraligovém Zubří,, tak bezprostředně
p
po
p
utkání neměl moc důvodů
odů ke spokojenosti.
Vedli jste až o pět branek, co způůsobilo, že nakonec neberete ani
ni
bod?
„Nedokážu si to vysvětlit. Přestali jsme bráránit a jejich levák na pravé útočné straně byl
hodně šikovný. Dělal kličku mezi křídlo a
spojku přes ruku a nedokázali jsme si s tím
m
poradit. Nedokázali jsme to ubránit a dostatali jsme hodně gólů. Střed obrany nám moc
oc
nevyšel a hlavně jsme přestali dávat góly.“
Rozhodila vás agresivní hra souupeře?
„Ano, rozhodilo nás a nedokázali jsme se
vyrovnat s tím, že hráli sice v rámci pravidel,
el,
ale tvrdě. Hráli jsme hodně jeden na jednooho, nedali jsme si to z ruky, tím pádem jsme
me
neměli vyložené šance. To nás potopilo v
útoku.“
Na konci zápasu jste měli hluchou
ou
desetiminutovku, hrála roli i fyzička?
„Hodně jsme hráli v oslabení, snad sedm z
posledních deseti minut, a nepodařilo se

nám je přehrát. Je to škoda.“
Naopak jistotou
byly vaše sed-mičky. Býváte

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
dát gól a buď to vyjde, nebo ne. Když jsem hrál
první zápas za Kostelec, tak někdo jednu nedal.
Šel jsem na druhou, dal jsem
je
jsemjiji a od té doby
dobyje
chodím střílet. (úsměv) Asi jsem dostal důvěru od trenéra.“
Může vás tato porážka ovlivnit do
dalších zápasů?
„Určitě. Je to domácí zápas, který jsme měli
hodně solidně rozehraný, ale o gól jsme ho
prohráli. Mohli jsme klidně vyhrát o šest
sedm gólů, mít dva body a nebylo by
sedmgólů,
co řešit. Teď nás čeká zápas venku, takže budeme nervózní,
protože tam budeme muset vyhrát.“
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O víkendu začala jarní část druhé ligy házenkářů

KOSTELEC ZTRATIL VYHRANÉ UTKÁNÍ S IVANČICEMI
původní reportáž
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
KOSTELEC NA HANÉ Až pětibrankový náskok si vytvořili kostelečtí
házenkáři v úvodním kole jarní části
druhé ligy. Ani tak se jim však nepodařilo proti druhému nejlepšímu
celku soutěže bodovat a vinou zbabraného závěru vyšli zcela naprázdno.
Mimo jiné proto, že od vedení 20:19
v devětačtyřicáté minutě čekali na
další branku plných deset minut.
„Rozhodly individuální chyby některých hráčů. Bohužel to byli hráči, kteří už
mají něco odehráno. Zejména v závěru
se jeden dopustil dvakrát třikrát ztráty
balonu a soupeř nás trestal brankami,“
litoval nevyužití výhody domácího prostředí hlavní kouč domácích Jiří Grepl.

Dlouho přitom nic nenasvědčovalo, že
by se mělo jednat o tak napínavý závěr.
Hosté se sice dostali do vedení 0:1, 2:3
a 3:4, na téměř padesát minut to však
bylo naposledy, kdy měli navrch.
V bráně se totiž rozchytal Jan Mayer, při
proměňování sedmiček byl bezchybný
Přikryl, dlouho se střelecky dařilo i Varhalíkovi či Humpolíčkovi.
„Když se podíváme na vývoj utkání, tak jsme
ho měli pod kontrolou. Vedli jsme poměrně
solidním náskokem, individuální chyby nás
ale potom připravily o dva body,“ smutnil
zkušený stratég na kostelecké lavičce.
S postupujícím časem a tvrdou hrou
Ivančic v obraně i útoku přibývalo emocí, mimo jiné za nadávky tak byl dvěma
minutami potrestán i faulovaný Varhalík.
První půle ale dopadla pro domácí velice
dobře, jejich poctivá defenziva umožnila
soupeři skórovat jen osmkrát. A dvě minuty před pauzou to poprvé a jedinkrát
bylo o pět gólů – 12:7.
Po pauze si kostelečtí hráči úvodní čtvrthodinu stále udržovali tří- až čtyřbran-

kový odstup, během následujících pěti
minut ovšem hned pětkrát inkasovali
a bylo to rázem 19:19. Za stavu 20:20
nepomohl ani oddechový čas, po sérii
technických chyb se hosté ujali vedení
a následně neuspěli v zakončení ti nejzkušenější.
Po brance na 20:22 tak nastala na straně
Ivančic obrovská radost, nevzala jim ji
ani okamžitá korekce Kostelce. A v poslední minutě navíc dostal Vymětal červenou kartu a stejný verdikt potkal po
třetím vyloučení i Diviše vracejícího se
k házené po několika letech.
„Je to problém. Domácí prostředí by
mělo být pro hráče natolik silné, že by
se doma mělo vyhrávat. Já sám jsem
věřil tomu, že Ivančice uděláme. I když
jsou v popředí tabulky, tak nehrají až tak
pohlednou házenou. Bohužel se nám to
nepodařilo,“ neměl důvody k jásotu Jiří
Grepl.
V nadcházejícím kole zajíždí kostelečtí házenkáři do Telnice, na její půdě se
představí v sobotu od 11.00 hodin.

S pozornou obranou Ivančic (v zeleno-černém) si dokázali házenkáři Kostelce po většinu zápasu poradit, v závěru to už ale
neplatilo.
Foto: Jiří Možný

PROSTĚJOV SI Z TELNICE NEVEZE ANI BOD
TELNICE, PROSTĚJOV Chybělo
jen málo, ale nevyšlo to. V poslední
minutě drželi prostějovští házenkáři
na půdě Telnice nerozhodný výsledek
a navíc hned dvakrát sami vyráželi
do útoku. Ani jednou však neuspěli
a naopak necelých deset sekund před
koncem obdrželi rozdílovou branku.
„Bohužel. Jeli jsme tam jako favorit, utkání jsme ale nezvládli a zbytečně ztratili dva
body. V první půli bylo znát, že se trápíme
v nafukovačce a povrch nám nepasuje,
kluci klouzali. Navíc jsme se za celé utkání
dopustili šestnácti technických chyb, takový luxus si nemůžeme dovolit,“ žehral
po prohře v celkově dvanáctém druholigovém kole hostující trenér Alois Jurík.
Ve druhé půli se jeho svěřencům podařilo vypracovat až tříbrankový náskok,

nadějný stav 23:20 z dvaapadesáté minuty ale neuhájili. „Soupeř po našich neproměněných šancích trestal a srovnal.
Závěr pak byl hodně nepřesný. Za stavu
25:25 Hrubý chytil střelu a šli jsme do
útoku, neuspěl však ani Kozlovský. Opět
jsme ubránili, Raškovi se ale nepodařila
dlouhá přihrávka a bylo,“ popisoval napínavé rozuzlení.
Vítězné brance domácích předcházel
i Mikulkův faul, kterým hasil ztrátu míče.
A protože se tak stalo v poslední minutě, následovala i červená karta. „Byla mu
odebrána registračka poslána do Prahy,
snad dostane jen podmínku. Jinak by
nám zbyla jen jedna střední spojka Münster, Bokůvka má totiž zápal plic,“ upozornil na potenciální trable při skládání
sestavy.

Za předvedený výkon ale hráče i chválil.
Tedy až na úplný závěr. „Nelze jim upřít
bojovnost, nevzdali se a drželi se. Telnice
potřebovala body a rozhodčí tomu byli
hodně poplatní. Svým pískáním kluky
hodně ovlivnili, ukazuje to počet sedmiček a vyloučení, pravdou však je, že závěr
jsme v rukách měli my,“ hodnotil.
Dalším soupeřem jeho celku budou
Napajedla, utkání se v tělocvičně reálného gymnázia bude hrát v sobotu od
17.00 hodin. „Dostali těžkou nakládačku
v Brně, minimálně bod bychom ale chtěli získat. Stejně je ale škoda této porážky,
výsledky ostatních nám totiž nahrávaly.
Prohrály totiž Kostelec, Kuřim i Bohunice, takto si Telnice polepšila na osm
bodů,“ nepotěšil Juríka pohled na aktuální tabulku.
(jim)

Kralice si proti Olšanům zastřílely
PROSTĚJOV Místo
původně plánovaného utkání s Mohelnicí
změřilifotbalistéKralic
síly s výběrem Olšan.
A rozdíl tří soutěží
byl znát, zejména ve
druhém poločase. Účastník krajského přeboru si tak mohl
vyzkoušet ofenzivu, zatímco pro kouče soupeře Milana
Nekudu to byla premiéra na olšanské lavičce.
„Jsme rádi, že si kluci mohli zahrát a uvolnit se, nebylo to až tak svázané taktikou. Soupeř byl sice pod tlakem, chvíli se ale držel, než se
kluci zorientovali, že nemusí až tak důsledně bránit,“ přibližoval duel
hlavní kouč Kralic Ivo Gottwald.
Hlavní rozdíl pozoroval v tréninkové praxi, i proto skóre postupně
narůstalo. „Mužstvo Olšan fyzicky odpadalo a my jsme neproměnili další nájezdy. Splnilo to ale účel, protože když hrajete jen se

FC KR
SOK OL

9:0

silnějšími, musíte poctivě bránit a moc si nezaútočíte, protože jste
za chybu hned potrestáni,“ kvitoval Gottwald.
V bráně měl tentokrát po celý zápas určického Petra Števulu
a stejně tak by tomu mělo být i za týden proti Konici. „Běhalík
si přivřel prst do svěráku a má tam tři stehy. Narychlo jsme si tak
půjčili gólmana z Určic, kde mají hned tři,“ sdělil kralický trenér.
A s nadhledem hodnotil střetnutí i lodivod soupeře. „Bylo nás
málo a naskočit museli i sedmnáctiletí dorostenci Prostějova. Byla
to taková z nouze ctnost, kývli jsme na to i v oslabené sestavě, protože jsem chtěl co nejdříve vidět nové hráče. Chyběli mi ale hned
čtyři ze základní sestavy, to je pro mužstvo okresního přeboru velký zásah,“ poukázal Milan Nekuda.
Se samotným vystoupením ale byl v rámci možností spokojen. „Kluci nezklamali, vzdorovali. Oni byli lepší, my jsme
ale dobře bránili. Po přestávce už byl rozdíl v pohybu a Kralice měly dobrý postupný útok. Ukázalo mi to hodně,“ sdělil
závěrem.
(jim)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT
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Další bitva s gigantem přinesla skvělý nástup „Agelek“,
získanou sadu, avšak potom razantní obrat Eczacibasi
původní zpravodajství

VÝCHOZÍ
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pro Večerník
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 5:0, 6:4,
8:4, 10:6, 10:8, 15:8, 15:10, 18:13,
20:13, 20:15, 21:17, 25:18. Druhý
set: 1:2, 3:2, 3:6, 5:7, 5:10, 8:11, 8:13,
10:13, 10:16, 11:21, 12:24, 15:25.
Třetí set: 0:3, 2:3, 3:5, 5:5, 5:8, 6:11,
7:15, 12:15, 12:17, 14:18, 14:25.
Čtvrtý set: 1:0, 1:3, 2:6, 5:8, 5:10,
8:13, 10:13, 12:16, 14:16, 16:17,
18:18, 18:20, 19:22, 21:23, 21:25.
PROSTĚJOV Jeden set zápasového šlágru s Eczacibasi Istanbul to
vypadalo na prodloužení neskutečné jízdy prostějovských volejbalistek ze základní části Champions
League 2014/2015. Úvodní sadu
vstupního duelu prvního kola play
off této soutěže odehrály svěřenkyně trenéra Čady úplně fantasticky,
jenže turecký obr následně přidal
plyn a nekompromisním otočením průběhu střetnutí nedovolil
„Agelkám“ další výsledkovou senzaci. O tu se outsider pokusí ještě
jednou za týden v odvetě, leč zaskočit nadupaného favorita by se
rovnalo skutečně velkému zázraku.

„Agelky“ sice skončily ve skupině A
„až“ třetí, kdežto protivník vyhrál grupu D. Přesto byly oba týmy před vzájemným utkáním na stejné startovní
čáře, neboť po dlouhodobé fázi se dosavadní výsledky mažou a vyřazovací
boje začínají od nuly. Nevýhoda domácího kolektivu tak spočívala pouze
v tom, že jeho největší bodová tahounka Liannes Simon nastoupila jen pět
dní po nepříjemném zranění (výron v
kotníku), tudíž zdaleka ne úplně zdravá. Na druhé straně sítě naopak stála
kompletní a fit sestava jasného favorita
celého dvojzápasu.

OBRAZ
HRY
Jak prostějovský lodivod po skončení
mače dost trefně konstatoval, v úvodních dvou sadách šlo vyloženě o bitvu
podání. Zatímco první set ovládly
především díky fantastické úrovni
této herní činnosti „Agelky“, ve druhé
části se karta totálně obrátila právě
tím, že vékáčko na servisu polevilo a
istanbulské plejerky v posílání míče
do hry zpoza zadní čáry naopak obrovitánsky přidaly. No a jak bylo zpočátku těžké bodovat ze špatné přihrávky
pro Eczacibasi, tak stejný problém
následně srážel dolů ženy Prostějova.
Hostující mančaft se navíc postupně
chytil i v ostatních činnostech a svého soka převyšoval jak působivým
útokem, tak pevnými bloky. Po stále
jasném třetím dějství se poměr sil

ještě jednou vyrovnal během čtvrtého dílu, jenže šlo o poslední záchvěv
bojovnosti VK před definitivní ránou
od VitrY do jeho vazu.

ZLOMOVÉ
MOMENTY
O famózním nástupu Čadova souboru již byla řeč, tenhle počáteční nápor
přitom trval celý jeden set. Ještě zkraje
druhého outsider vedl 3:2, ovšem vzápětí přišel prudký zvrat, asi rozhodující
pro celý zápas. Během čtyřbodové
šňůry na 3:6 se totiž hráčky Eczacibasi
viditelně chytily, s každou další výměnou nabíraly stále větší jistotu podepřenou velkým sebevědomím a z toho
pramenilo pořád víc excelentně zahraných balónů. Drtivý tlak favorita pak
trval až do poloviny čtvrté sady, kdy
VK AGEL náhlým zlepšením svého
výkonu zatroubil na zteč a vyrovnáním
z 8:13 na 18:18 se vrátil zpět do mače.
Bohužel šlo o návrat jen chvilkový,
neboť soupeř se vzápětí opět naplno
zkoncentroval a s nadějemi domácích
dotlačit boj do tiebreaku nemilosrdně
zametl.

i v útoku (nejvyšší úspěšnost zakončení). Přesto bychom top plejerkou duelu vyhlásili univerzálku
Neslihan Demir Güler, která z
původně nenápadného výkonu
herně rostla každou výměnou a
technicky nádherný způsob ofenzivy umožnil její levačce zaznamenat dohromady dvacet bodů,
suverénně nejvíc ze všech děvčat
na taraflexu.

ZAJÍMAVOST
UTKÁNÍ

ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Od začátku jsme hráli výborně zásluhou velice dobrého servisu a obrany, díky čemuž se
hostující hráčky moc neprosazovaly v útoku. Postupně se však velká kvalita Eczacibasi projevila, přičemž rozhodující zlom nastal v úvodu druhého setu. Tam soupeř výrazně přidal
na podání, tím začal dominovat smečařsky a navíc mnohem lépe bránil naše zakončení.
Prokázal svou velkou sílu, my jsme dokázali už pouze zdramatizovat čtvrtou sadu.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
Určitě to byl zdravotní stav, v jakém do
střetnutí nastoupila kubánská opora „Na silného soupeře jsme se výborně připravily a v úvodu hrály opravdu skvělý volejbal,
VK Liannes Simon. Pět dní po výro- podobně jako v některých zápasech ve skupině. Potom ale hostující tým zapnul na vyšší
herní level, čímž nás všemi činnostmi počínaje těžkým servisem dostával pod velký tlak.
nu kotníku má postižený zraněnou Z toho jsme se vymanily už jen chvíli během čtvrtého setu, ale celkově to na zaskočení
nohu zpravidla zafixovanou, aby byla favorita tentokrát nestačilo.“
v úplném klidu a bez jakékoliv námaGiovanni CAPRARA - trenér Eczacibasi Istanbul:
hy se mohla zdárně hojit s výhledem „Kromě špatného prvního setu jsme utkání zvládli dobře a za výhru 3:1 jsme určitě
celkové doby léčení alespoň dva týdny. rádi, neboť dobře víme o síle Prostějova a jeho skvělých výsledcích ze základní skupiny.
Odolná „Agelka“ místo toho už čtvrtý Dvojzápas však ještě není zdaleka u konce, musíme zvládnout také domácí odvetu. To
den od bolestivého úrazu odložila dla- znamená nic nepodcenit, odvést co nejlepší výkon a nebezpečnému soupeři nedovolit
hu, nasadila zpevňovací ortézu a zku- rozvinout jeho schopnosti.“
sila trénovat. Byť to moc nešlo, stejně
Esra GÜMÜS KIRICI - kapitánka Eczacibasi Istanbul:
o čtyřiadvacet hodin později naplno „Udělaly jsme první krok na naší cestě play off až do Final Four, kam chceme postoupit.
vlétla do zápasu a absolvovala jej s vý- Zpočátku jsme však měly problémy na příjmu a v obraně, teprve od druhého setu se nám
jimkou jediného kratšího střídání celé. povedlo najít svou hru. Zbytek zápasu jsme zvládly velice dobře a vítězství je výborné.
jen zbývá, abychom podobně zvládly i odvetu v Istanbulu. Soupeři každopádně patří
OSOBNOST
Naštěstí bez následků… Každopádně Teď
uznání za hodně kvalitní výkon.“
DUELU
taková odolnost hraničící s vlastním
Tentokrát ji nelze hledat v týmu Pro- sebezničením (i když pouze částeč- historického hlediska patrně nej- spíkr přítomné marně probíral z nastějova, protože rival byl opravdu ným) se v ženském volejbalu vidí má- vyšší divácká návštěva na zdejší stalé letargie. Tu rozehnalo teprve
volejbalové utkání, podle odhadu zmrtvýchvstání samotného „vékáčlepší. A v sestavě tureckého giganta lokdy!
možná až dva tisíce lidí! Fandy na- ka“ a ačkoliv tohle vzepětí výsledek
zaujalo hned několik hvězd. SmečařATMOSFÉRA
víc pořádně dostal do varu parádní nezachránilo, dočkala se pořádající
ky Jordan Quinn Larson-Burbach a
ZÁPASU
start hanácké party, tudíž kulisa až ekipa po skončení souboje zaslouzejména Bethania De La Cruz De
Pena smečovaly často z obrovské Dva týdny po strhující bitvě s Ka- do začátku druhého setu panovala ženého ocenění v podobě uznalého
výšky tvrdě na zem, blokařka Maja zaní znovu výborná. O lecčem výtečná. Pak ji však utlumil drsný potlesku.
Poljak zase střídala vynikající mo- svědčí už ten fakt, že do hlediště obrat nadupaného Eczacibasi nato- Navzdory porážce platilo: holky,
(son)
menty v obraně (6 bodových bloků) haly Sportcentra DDM dorazila z lik, že v první polovině čtvrté sady děkujem!

EXTRALIGA: Brněnský celek VLÁDA PROSTĚJOVA
byl poražen naprosto přesvědčivě
VK PV
KP BR

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 4:4, 6:4, 8:5,
10:6, 12:7, 12:9, 14:10, 14:12, 17:12, 17:14,
18:15, 23:15, 25:17. Druhý set: 3:2, 3:5, 6:5,
7:7, 12:7, 13:10, 15:11, 15:13, 18:14, 20:15,
21:17, 23:17, 25:18. Třetí set: 2:0, 2:2, 4:2,
9:3, 9:5, 12:6, 13:8, 18:8, 18:10, 20:10,
20:13, 24:13, 25:15.
PROSTĚJOV Duel dvaadvacátého kola
UNIQA extraligy žen ČR 2014/2015
mezi VK AGEL Prostějov a KP Brno
byl jednostranný. Vedoucí tým soutěže
pustil soka do vedení jedinkrát za celý
zápas na pouhé dvě minuty. Jinak favorit
dominoval, už podesáté za sebou zvítězil
v elitní české soutěži bez ztraceného setu
a dlouhých šest dějství před koncem nadstavbové části si zajistil první místo pro
play off.
Domácí šetřili doléčující se první univerzálku
Simon pro odvetu v Istanbulu a soupeř bojující
o třetí místo tabulky s nimi v úvodu držel krok
(4:4). Potom ale „Agelky“ přidaly v obraně,
dál dobře přihrávaly i útočily a tím si postupně
budovaly náskok. Až za stavu 12:7 přišly první
prostějovské chyby, kterých hostující družstvo ofenzivně tažené blokařkou Field využilo

k dotažení na 14:12, leč vzápětí přišel nový úder
v podobě bleskového úniku na 17:12. V dalším průběhu Královo Pole ještě chvíli vzdorovalo (18:15), načež výborná Markevich skvěle
zaservírovala a po pětibodové šňůře nebylo
v zahajovací sadě co řešit - 25:17 a 1:0.
Druhá část se zpočátku vyvíjela také vyrovnaně, Jihomoravanky dokonce šly premiérově během střetnutí do vedení (z 3:2 na 3:5).
Dlouho jim sice nevydrželo, neboť „vékáčko“
okamžitě otočilo na 6:5, ovšem vypadalo to na
tvrdý boj. K nelibosti brněnského kouče Gonzaleze ale jeho svěřenkyně nasekaly rychle za
sebou několik nepřesností, čehož favorizovaný
celek využil k nekompromisnímu trháku ze
7:7 na 12:7. Podobně jako v předchozím setu
pak „Agelky“ musely svou převahu před dotírajícím protivníkem pracně hájit (15:13) a to
se jim i s pomocí střídající Kossányiové v další
jednoznačné koncovce povedlo - 25:18 a 2:0.
Tlak ze závěru si navíc obhájkyně titulu přenesly též do startu třetího dějství, které zásluhou
komplexního výkonu ve všech sférách hry
otevřely naprosto suverénně - 9:3. Excelovaly
přitom hlavně Kovářová v poli a Weiss na nahrávce, což umožňovalo rovněž všem jejich
parťačkám vysokou kvalitu. Výběr brněnského KP sice nic nevzdal, přesto bez absentující
dvojice Chlumská - Petrovič nezvládl víc než
chvilkový odpor v některých pasážích poslední sady. Tím pádem se na hřiště zase dostala
druhá nahrávačka VK AGEL Zatloukalová,
následně i mladá blokařka Chludová a hanácká družina současně zaknihovala pohodový
triumf - 25:15 a 3:0.
(son)

ZAZNĚLO JE DÁL SUVERÉNNÍ
NA TISKOVCE...
VCE....
Miroslav ÈADA - trenér VK
AGEL Prostìjov:

„Nechali jsme doléčit Simon, přesto holky utkání
zvládly bez problémů díky dobré přihrávce kromě
třetího setu a celkově slušným výkonem. Soupeř
nás víc neohrozil, neboť se nám jej dařilo komplexně eliminovat. Pozitivem je i výraznější zapojení
Míši Zatloukalové v každé sadě, aby dostala větší
zápasový prostor a mohla v ostrém střetnutí prodat
svou tréninkovou práci.“

Solange SOARES - kapitánka
VK AGEL Prostìjov):
„Zápas jsme měly pod kontrolou a nepřipustily
větší potíže. Víme, že Brno má dobrou obranu,
na což jsme se soustředily snahou o hodně rychlý
útok. To se nám většinu času dařilo a koncentrovaným výkonem jsme tak soupeřkám nedaly moc
šancí na lepší výsledek.“

Andre GONZALEZ - trenér
Královo Pole Brno:
„Mohu jen zopakovat to, co jsem říkal už po dvou
našich lednových zápasech tady. Letošní Prostějov
má opravdu vynikající obranu a my jsme ji nedokázali dostatečně často překonávat slabším útokem
včetně řady vlastních chyb. Ostatní činnosti byly
z naší strany solidní, jenže zmíněný důvod zapříčinil jasný průběh utkání i výsledek, v němž jsme se
domácím víc nepřiblížili.“

Sandra ONDERKOVÁ - kapitánka Královo Pole Brno:
„Hrály jsme velice bojovně, ale to Prostějov také.
Hlavně skvěle bránil a pochválit musím ´Soli´,
která odvedla výborný výkon. Což naopak nelze
říct o rozhodčích, kteří byli tragičtí až směšní. Vůbec nechápu, proč sem vůbec jeli... My jsme určitě
měly víc využít toho, že nenastoupila Simon, jenže
se nám to nepovedlo.“

PROSTĚJOV Jediné kolo se hrálo během
uplynulého týdne v UNIQA extralize žen
ČR 2014/2015, to znamená pouhé čtyři
zápasy. Přesto se v nich událo dost podstatného z hlediska celkového vývoje v soutěži.
Vedoucí VK AGEL Prostějov hladce vyřídil KP
Brno 3:0 (17, 18, 15), zvýšil svůj náskok v čele
na devatenáct bodů a dlouho před koncem nadstavbové části si definitivně zajistil, že do play
off znovu půjde z první příčky. Již osmý rok za
sebou! „Dobrá práce, ale to nejdůležitější v podobě další obhajoby titulu máme teprve před
sebou. Pořád musíme držet maximální koncentraci,“ upozornil kouč našich volejbalistek
Miroslav Čada.
Druhé střetnutí skupiny o 1. až 5. místo zamotalo situaci na druhé a třetí pozici, neboť v bitvě tabulkových sousedů Olymp Praha nečekaně jasně podlehl Frýdku-Místku 0:3 (-26, -19, -18).
PVK tak má před Sokolem už jen tříbodový
náskok a boj o výhodnější nasazení pro vyřazovací fázi bude ještě velmi zajímavý. „Nezbývá mi
než pogratulovat soupeři ke snadné výhře. Dostali jsme velkou nabídku v první sadě, ale promarnili ji vlastními chybami. Setboly se prostě
neřeší ulívkou. Potom jsme měli i další šance,
a pokud bychom úvodní set získali, možná by
se zápas vyvíjel jinak. Ale kdyby jsou kdyby. Ve
druhé sadě jsme pak byli horší a šance nám svitla
až v posledním setu v jedné fázi koncovky. Celkově bylo utkání vyrovnané, vypjaté a hrálo se
o hodně. My jsme to nezvládli na přihrávce ani
v útoku,“ litoval hlavní trenér Olympu Stanislav
Mitáč. „Uspěli jsme soustředěným výkonem,
dobře jsme se připravili hlavně v obraně i v poli.

Útok máme solidní, ale důležitá je též obrana
a tu jsme tentokrát zvládli výborně,“ konstatoval
stručně, leč nadmíru spokojeně frýdecký lodivod Pavel Kožuch.
V polovině extraligové grupy o 6. až 9. post je
téměř vše rozhodnuto. Derby mezi Šternberkem a Olomoucí sice skončilo překvapivě těsně
2:3 (-21, -10, 24, 23, -13), což ale družstvu SK
UP stačilo k předčasné definitivě šestého místa.
„Vítězství jsme uhráli zcela nepřesvědčivým výkonem. Po hladce získaném druhém setu ztratil
tým koncentraci a už ji do konce zápasu nenašel,“ i tak lamentoval olomoucký kormidelník
Jiří Teplý.
V průběžném pořadí osmý mančaft TJ ještě drží
naději posunout se na sedmou příčku, ovšem
pouze teoretickou. „To, co holky předvedly
v poli, jsem u nich ještě v rozehraném ročníku
neviděl. V kolektivu je vidět i vyšší tréninková
morálka a dnes jsme náš morální obrat během
nadstavby dokonali,“ těšilo navzdory smolné
porážce šternberského trenéra Martina Hrocha.
Přerovu díky jednoznačnému triumfu nad SG
Brno 3:0 (10, 14, 23) stačí jediná výhra k pojištění sedmé pozice. „Začali jsme výborně, fungovaly nám bloky i obrana v poli. Škoda polevení
ve třetím setu, že to nemohla dohrát sestava z lavičky,“ okomentoval čtvrteční skolení outsidera
kouč VK Libor Gálík. SG teď již nic nepomůže
z posledního devátého fleku. „Stále improvizujeme v sestavě, protože nám chybí mnoho
hráček vinou zranění a nemocí. Domácí velmi
dobře bránili zejména v prvních dvou setech,“
pravil po přerovském duelu lodivod mladé ekipy z jihu Moravy Marek Meriač. (son)

Pětice kadetek VK absolvovala s reprezentací ČR soustředění v rakouském Vockenbergu
PROSTĚJOV Trojice mladých
volejbalistek VK AGEL byla začátkem letošního kalendářního
roku u toho, když kadetky České
republiky postoupily z kvalifikace na Mistrovství Evropy 2015
dané věkové kategorie. A protože
termín šampionátu se rychle blíží
(28. března až 5. dubna), je nyní
v plném proudu příprava na něj.
Aktuální extraligové pauzy využil
národní výběr dívek U17 k zahraničnímu soustředění, které hlavní
trenér Aleš Novák svolal do rakous-

kého Vockenbergu. Z Prostějova
tam putovalo výše zmíněné trio,
jež před měsícem výrazně přispělo k postupové radosti: smečařka

Los ME kadetek
2015 v Bulharsku
Skupina I (Samokov): Rusko,
Itálie, Srbsko, Řecko, Německo,
Slovinsko.
Skupina II (Plovdiv): Česko, Bulharsko, Turecko, Polsko, Nizozemsko, Belgie.

Pavla Meidlová, blokařka Sarah
Cruz a libero Adéla Stavinohová.
Holky k sobě navíc přibraly i Vendulu Valáškovou a také premiérově
nominovanou nahrávačku Kláru
Dvořáčkovou, aby na tréninkovém
kempu za hranicemi strávily v devatenáctičlenném širším kolektivu
celkem pět dnů od 2. do 6. února.
Současně byl už před časem rozlosován samotný turnaj evropského
šampionátu, který proběhne zkraje
jara v Bulharsku. Češky se dostaly do základní skupiny II společně

s Nizozemskem, Belgií, Tureckem,
Polskem a domácím Bulharskem,
přičemž dva nejlepší týmy v pořadí
grupy postoupí do semifinále a další
dva si zahrají o 5. až 8. místo.
„Los bych viděl celkem optimisticky.
Rádi bychom se poprali o účast na mistrovství světa, což nám zaručí umístění
do šesté pozice právě na Evropě. Naše
skupina je velmi vyrovnaná, nicméně
za mírné favoritky považuji týmy Belgie a Turecka,“ řekl k vyhlídkám svého
družstva Aleš Novák, kouč kadetek
České republiky.
(son)

Nominace kadetek ÈR
na soustøedìní ve Vockenbergu
Nahrávačky: Tiziana Baumruková (Olymp Praha), Šárka Šloufová (KP Brno),
Nicole Šmídová (VŠ Plzeň) a Klára Dvořáčková (VK AGEL Prostějov).
Blokařky: Sarah Cruz (VK AGEL Prostějov), Veronika Jandová, Justýna
Frommová (obě Olymp Praha) a Markéta Bízková (Španielka Řepy).
Útočnice: Pavla Meidlová, Vendula Valášková (obě VK AGEL Prostějov), Daniela Černá (České Budějovice), Gabriela Kopáčová, Klára Mikelová, Anna
Suchá, Jitka Vaďurová (všechny KP Brno), Hana Judlová (VŠ Plzeň) a Aylin
Saran (Olymp Praha).
Libera: Adéla Stavinohová (VK AGEL Prostějov) a Eva Valentová (České
Budějovice).

Pondělí 16. února 2015
www.vecernikpv.cz
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PRVNÍ VRCHOL JE TADY. BOJ O ČESKÝ POHÁR

OREL
PODLE
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původní zpravodajství

VEČERNÍKU

Ariete si dělá zálusk
lusk na trofej, hraje se o víkenduu v bbrněnské
rněnské Rosničce

pro Večerník „Kvůli velkému vytížení
v soutěži nestartuje Nymburk a pro ostatní se otevírá
Tomáš Mrviš
Tomá
šance sáhnout si na pohár.
Poslední utkání
utk
v Praze sice
ice
Očekávám, že nás čeká
prostějovskému křídlu nevyšlo
prostějovsk
šll a Tomáš
T áš Mrviš
M iš z pohledu
p hled
d kkoo
zajímavý finálový turnaj.
užitečnosti skončil v záporných číslech. Přesto je dle
eficientu už
Budou to velké souboje
našeho mínění hráčem týdne. Především jeho přína
a věřím, že se nám podaří
spěvek totiž přinesl Orlům vítězství na půdě nebezsp
uspět,“ neskrývá ambice
pečného Ústí nad Labem. Z pole minul jedinou
střelu a trefil hned tři trojky. Nakonec Pandám nasázel
Petr Fridrich, generální maProstějovští basketbalisté hledali příčiny porážky s USK nejen ve svých řadách.
dvacet bod
bodů a přispěl k těsnému vítězství o čtyři body. „Tonažer Ariete Prostějov.
Foto: www.uskpraha.cz
máš oprav
opravdu odehrál výborné utkání. Zápas se mu povedl.
Vedení České basketbalové
Měl famózní
famóz začátek, kdy dal rovnou trojku a to povzbudí
federace se po několika le- hodně záleželo na aktuální nér Ariete Zbyněk Choleva. Choleva odmítl diskutovat.
každého basketbalistu.
b
Získal sebevědomí a to mu vydrželo
tech vrátilo k pohárovému marodce týmů a rozhodova- Přesto, Ariete je výrazným pa- „Jestli Pardubice nebo Děaž do kon
konce,“ ocenil Mrvišův výkon trenér Zbyněk Choleva.
formátu, kde o vítězství roz- la širší lavička,“ dodal zkuše- pírovým favoritem a nic jiné- čín, nad tím opravdu nepřeSlovenský křídelník v tomto střetnutí rozdal i tři finálové
hoduje turnaj čtyř nejlepších. ný basketbalista, který věří, ho než vítězství se neočekává. mýšlíme. V každém případě
asistence a patřičně využil necelých osmadvacet minut,
Tato varianta nahradila v po- že se na konci turnaje bude Brno se do závěrečného by to byla vyrovnaná partie,
které strávil
strá na palubovce.
turnaje dostalo díky pořada- všechny celky cítí šanci
sledních letech zažité Final 8. radovat z vítězné trofeje.
„Formát se třemi zápasy ve Orli svého semifinálové- telské divoké kartě a pokusí a prahnou po triumfu,“ kontřech dnech byl hodně ná- ho soupeře nepodceňují, se využít domácí prostředí. statoval lodivod Ariete.
HYUNDAI FINAL 4 ÈESKÉHO POHÁRU,
ročný,“ přiznal z vlastní zku- i když Brno uzavírá ligovou „Celý tým ze sebe vyždímá Semifinálový program zašenosti prostějovský kapitán tabulku. Moc dobře si uvě- všechny síly. Chceme příz- hájí v pátek od 16.30 hodin
hala Rosnièka Brno:
Radek Nečas. „Naopak dvě domují, že pohár není liga. nivcům basketbalu ukázat, hráči Pardubic a Děčína,
Semifinále, pátek 20. února 2015:
utkání ve dvou dnech zna- „Je to nevyzpytatelná soutěž. že na tom Brno není tak špat- od 19.00 hodin je na proBK Děčín – BK JIP Pardubice (16.30 hodin),
menají, že týmy budou mít V jednom zápase může i out- ně, jak by se z umístění v lize gramu utkání Prostějova
Ariete Prostějov – MMCITÉ Brno
pro finále nebo pro zápas sider potrápit favorita a třeba mohlo zdát,“ uvedl Martin a Brna. O den později se
(19.00 hodin).
o třetí místo více sil a pro jej vyřadit. Musíme dát do Pavelec, generální manažer bude hrát duel o třetí mísKlub poøádá zájezd
O 3. místo, sobota 21. února 2015, 15.00 hodin.
to, finále startuje od 17.45
diváky to tak bude atraktiv- prvního zápasu maximum pořádajícího Mmcité.
na finále poháru
Finále, sobota 21. února 2015, 17.45 hodin.
nější podívaná. Při třech zá- energie, jinak se do finále ne- Nad případným sokem v hodin a přímým přenosem
Prostějov (lv) - Fanoušci Ariete Prospasech ve třech dnech také podíváme,“ uvědomuje si tre- tom boji nejdůležitějším ale jej vysílá ČT SPORT.
tějov mají možnost vidět na vlastní oči
CHCETE večerník
průběh posledního dne závěrečného
turnaje Českého poháru. Vedení klubu
NADÁLE ZA
totiž pořádá zájezd do Brna na poslední
PATNÁCT
dva zápasy. „Vypravujeme autobus, který bude odjíždět od haly v sobotu o půl
KORUN?
druhé odpoledne. Doprava je zdarma.
nalistujte
Zájemci se můžou hlásit u předsedy
stranu
26
našeho fanklubu Michala Klaudyho
na čísle 733 126 516,“ prozradil generální manažer Ariete Prostějov Petr
Fridrich. Fanoušci Orlů dorazí do
brněnské haly krátce před začátkem
viš. Nejprve snížil pěti body v Ani po návratu na palubovku
zápasu o 3. místo. Hráči i celé vedení
voti dali dvanáct bodů a přinutili USK toho dokázal využít. Jeho
řadě a ve 4. minutě vyrovnával to dlouho nevypadalo na žádné
věří, že se představí až v následujícím
vysokoškoláky dotahovat ztrátu hráči se dokázali střelecky prosaz trestného hodu na 8:8. Ve velké drama. Orli rychle natáhli
utkání. „Současně si přejeme, aby nás
několika bodů. Dařilo se přede- dit a navíc výrazně vylepšili vlastní
druhé části čtvrtiny dokonce své vedení na čtrnáct bodů a nedo Brna přijeli naši příznivci povzbuvším Nečasovi, který zaznamenal obranu. Hanáci dali ve třetí desetihráči Prostějova otočili skóre a zastavily je ani koše Larocheho,
dit. Ve hře je ceněná trofej, a chceme
devět bodů. I přes jeho snahu ale minutovce pouze jedenáct bodů
v několika případech vedli o tři který stáhl ztrátu Pand na 51:57.
ji i s pomocí našich diváků získat pro
basketbalisté USK drželi krok a a díky tomu se opět překlopilo
ÚSTÍ NAD LABEM, PRO- body. Do konce tohoto dějství Následovala totiž úspěšná pasáž
Prostějov,“ žádá Fridrich.
na konci čtvrtiny ztráceli jediný skóre na stanu domácího celku.
STĚJOV Až do poslední se protivníci nedostali na větší hanáckého výběru. Po třiceti mi- PRAHA, PROSTĚJOV Bas- bod - 17:8.
Do poslední části vstupovali hosminuty museli o úspěšný vý- rozdíl a šestadvacet sekund nutách hosté vedli 71:57.
ketbalisté Ariete Prostějov Na začátku další části zápasu té za nepříznivého stavu 53:55.
Rosnièka se chystá
sledek bojovat basketbalisté před koncem vyrovnával Alič Basketbalisté severočeského zřejmě definitivně přišli o domácí otočili výsledek a získali Závěrečné minuty už pouze ze
na velký svátek
Ariete Prostějov v Ústí nad na 26:26.
mužstva se ani za tohoto stavu možnost bojovat o druhé mís- náskok dvou košů. Jenže Pros- střídačky sledovali vyfaulovaní
Brno (lv) - Finálový turnaj Českého Labem. Hosté si sice v prů- Začátek druhé desetiminu- nevzdali. Jejich útoky táhl pře- to v ligové tabulce po základní tějov byl aktivnější na útočném pivoti Nečas a Šteffel. A bohužel
poháru bude hostit hala Rosnička, kte- běhu utkání kola Koopera- tovky připomínal tu první. Po devším Laroche a Vette. Jejich části. V neoblíbené hale Na Fo- doskoku a z toho těžil. V posled- úsilí Orlů o další obrat nebylo
rá je domácím stánkem basketbalistek tiva NBL vypracovali místy bodech Jiříčka Severočeši opět zásluhou se rozdíl mezi soupe- limance prohráli i druhý zápas ních dvou minutách druhého úspěšné. Dvě minuty před konbrněnského IMOSu. Kapacita hlediště až čtrnáctibodový náskok, vedli. Pak ale Slezák trefil troj- ři snížil až na čtyři body. Pak se v sezoně. Tentokrát podlehli dějství doslova zavřel domácí po cem vedli „vysokoškoláci“ o šest
je 1500 míst a také z tohoto důvodu v koncovce se ale Pandy do- ku a Marko v 16. minutě vy- ale prosadil Nečas a Slezák, ani výběru USK Praha 71:77, i jejich vlastním košem a sérií osmi bodů a náskok si pohlídali téměř
bylo podle pořadatelů logické, že se staly na dostřel a usilovaly rovnával na 35:35. Tento koš to Pandy nezlomilo. Sedmnáct když v průběhu zápasu vedli bodů si vybudoval poločasové ve- bezchybnou střelbou trestných
o trofej bude hrát právě v této hale. „Po- o dokonalý obrat. Orli však odstartoval nápor hostujícího sekund před koncem proměnil až o deset bodů. Především v dení 42:34. V těchto okamžicích hodů, kterou obstaral především
řád se bavíme o obrovské tradici bas- nic takového nepřipustili a týmu. Ústí nedokázalo ubránit těžkou trojku Laroche a snížil poslední části ale neproměnili Orlům ještě nevadilo, že kvůli ne- Mareš. Nejlepší střelec zápasu zaketbalu v Brně, proto jsme i tuto akci vyhráli 86:82. Orly táhl pře- hostující střelce a dvě minuty na rozdíl dvou bodů. Vzápětí celou řadu střeleckých pokusů moci nemohl do utkání nastoupit znamenal rovných dvacet bodů
chtěli situovat do důstojného stánku, devším Tomáš Mrviš, autor před poločasovou sirénou hos- domácí faulovali Slezáka a ten a museli se smířit s devátou po- jeden z tahounů Dylan Talley.
a zajistil svým spoluhráčům překterý je navíc s basketbalem spojený. dvaceti bodů.
té vedli 47:39. Do pauzy ještě prokázal pevné nervy. Promě- rážkou v probíhajícím soutěž- Ve druhé půli začali hosté doplá- kvapivé, ale zasloužené vítězství.
Rosnička je známá a svou velikostí i Do střetnutí vstoupily lépe svůj náskok natáhli a přestávku nil oba trestné hody a nasmě- ním ročníku.
cet na velký počet faulů podko- Díky tomuto úspěchu celek USK
odpovídající. Je důležité, aby se hráči domácí Pandy. Ve 3. minutě trávili v kabině za příznivého roval Orly k dalšímu ligovému V úvodu se hostujícímu týmu šových hráčů, kteří nemohli být Praha oživil své šance na postup
i diváci cítili komfortně a abychom vedly 6:0, pak se ale chytil Mr- stavu 52:41.
vítězství...
(lv) dařilo v podkošovém území. Pi- patřičně agresivní v obraně. Tým do play off.
(lv)
halu dokázali zaplnit, proto padla volba právě na Rosničku,“ uvedl Martin
Pavelec generální manažer pořádajícího Mmcité Brno. Pro diváky připravil
NA TISKOVCE...
SKOVCE...
NA TISKOVCE...
KOVCE...
pořádající klub pestrý program včetně
diváckých soutěží nebo vystoupení
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
mládežnických týmů JBC Brno.
„Podali jsme vlažný výkon zejména na obranné polovině. Za poločas jsme si nechali dát padesát bodů a to je
Pavel MILOŠ - asistent trenéra USK Praha:

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Pětkrát se
v klubové historii dostali basketbalisté Ariete Prostějov
do finále pohárové soutěže.
Letos doufají, že konečně získají trofej pro celkového vítěze. Závěrečný turnaj Hyundai
Final 4 Českého poháru se
odehraje už tento víkend, konkrétně 20. a 21. února v brněnské hale Rosnička. Orli v semifinále nastoupí proti domácímu
MMCITÉ. Druhou dvojici tvoří
Pardubice a Děčín.

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Výjezd do Ústí skončil úspěchem Na Folimance to Orlům nejde...
S ÚNL
BK PV
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Basketbalistùm Brna
se doma daøí
Brno (lv) - Papírově nejpřijatelnějšího soupeře přiřkl los basketbalistům Ariete Prostějov pro semifinálový duel v Českém poháru.
Brno je v ligové tabulce poslední,
zatímco Děčín a Pardubice patří
mezi českou špičku. Přesto Orly
rozhodně nečeká žádný těžký protivník. Brno od začátku roku v domácím prostředí vyhrálo tři zápasy
a prohrálo pouze s Děčínem. Severočeši přitom zvítězili těsně o šest
bodů. „V poslední době se nám
doma docela daří. Pokusíme se
tyto výkony zopakovat. Můžeme
překvapit,“ věří bývalý hráč Prostějova a současná brněnská opora
Jaroslav Prášil, který v minulých
letech několikrát hrál pohárové finále.

77
71

CO ZAZNĚLO

opravdu hodně. Proti tak silnému soupeři je to vážně velký průšvih. Druhá půle už byla lepší. Odehráli jsme ji
s větším nasazením. Dokonce se hráči dostali do pozic, kdy mohli otočit výsledek. Nedali ale čtyři otevřené střely
v řadě a takové okamžiky rozhodují zápasy.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Kluci v prvním poločase hráli velmi dobře, až na poslední tři minuty, kdy soupeři hodili míče do ruky a dostali
Orly do tempa. V tu chvíli se to pro nás nevyvíjelo dobře, ale kluci ukázali sílu toho týmu, a bod po bodu ve třetí
čtvrtině začali ten náskok stahovat. Postupně nám rostlo sebevědomí, hráli jsme v tempu a šli za vítězstvím. Důležitý byl také dobrý návrat do obrany, ten byl pro konečný úspěch klíčový.“

Zbyněk CHOLEVA - trenér Ariete Prostějov:

„Do Ústí je dlouhá cesta a navíc nás tam čekal obměněný tým, proto se dal očekávat těžký zápas a to se potvrdilo.
Neznali jsme hráče soupeře a například rozehrávač Laroche nám dělal velké problémy. Přesto jsme byli většinu
zápasu lepší. V závěru jsme se ale moc báli o výsledek, což nám uškodilo. Výhra o čtyři body je však velmi cenná
a z pohledu celkového průběhu zasloužená.“

„Domácí podali velmi dobrý výkon především v obraně, kde nás téměř zastavili, byť jsme ten zápas měli velmi
dobře rozehraný. Poločasové vedení, fauly Krušiče, to vše jsme bohužel nepřenesli do druhé půle. Byl to z našeho pohledu špatný den. Střelecky jsme vyhořeli, nedávali jsme ani trestné hody, soupeř nás přeskákal. Když to
mám shrnout, z každého pohledu mizerný zápas...“

Pardubice se tlačí nahoru, boj o umístění bude ještě tvrdý
PROSTĚJOV Sedmkrát v řadě
dokázali vyhrát basketbalisté Ariete Prostějov, v tabulce Kooperativa
NBL jim to ale přesto stačilo pouze
k udržení průběžného třetího místa.
Navíc stačila jediná porážka a čtvrté
Pardubice se na Orly dotáhly. Zaostávají už jen pouze o jedinou výhru. Boj
o výhodnou pozici před začátkem
vyřazovací části tak nabírá opravdu
vysoké obrátky. Poslední čtvrtina

první fáze sezony bude zřejmě hodně
dramatická...
„Není to žádné velké překvapení. Už
na začátku sezony se odhadovalo, že
půjde o hodně vyrovnaný ročník.
Dosavadní výsledky to potvrzují.
Každé zaváhání bolí. Sami jsme to
několikrát zažili, naposledy po utkání
proti USK,“ říká k současnému stavu
Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.

Basketbalisté Děčína si dlouhodobě drží druhé místo. Válečníci umí
vyhrát i zápasy, ve kterých se jim nedaří. Vůlí, agresivitou a extrémním
nasazením. Proto mají na svém kontě
pouze šest porážek. „Tohle známe z
předcházejících sezon. Byli jsme na
vlně, vyhrávali, i když výkony třeba
nebyly optimální. Tým si věřil a věděl, že obvykle přijde úsek, ve kterém
rozhodne. Teď si něco podobného

užívají hráči Děčína,“ všímá si výsledků Severočechů kouč Ariete.
Pardubice před sezonou výrazně posílily, přesto to zatím stačí pouze na
čtvrté místo. Ovšem s minimální ztrátou, kterou se pokusí v následujících
zápasech vymazat. „Oproti našemu
týmu už mají za sebou oba zápasy s
Nymburkem při shodném počtu odehraných utkání. Rozhodně se budou
snažit poskočit na třetí místo,“ odha-

duje ambice Východočechů Choleva.
Není vyloučeno, že o pořadí na 2. až
4. místě budou rozhodovat vzájemné
zápasy. Z tohoto pohledu bude pro
Orly klíčový začátek března. Ve středu 7. března přivítají Pardubice a pak
jedou do Děčína. „Budou to bezesporu důležité zápasy. Ale to platí i o těch
ostatních, kdy nesmíme klopýtnout
jako v některých předcházejících případech,“ uvědomuje si Choleva. (lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

FOTBALOVÉ JARO SE BLÍŽÍ, PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍ FINIŠOVAT
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOVSKO Jarní část
fotbalových soutěží už v případě 1.SK Prostějov, Určic, Kralic,
Konice a Klenovic na Hané začíná pomalu, ale jistě klepat na
dveře. Zejména v těchto klubech už tak jsou s přípravou na
zbývající část ročníku poměrně
daleko. Postupně se pak přidávají také celky z nižších soutěží,
pro které druhá polovina sezóny začne o prvním dubnovém
víkendu, tedy přesně o dva týdny později.
Již za polovinou harmonogramu zimních „přáteláků“ se dostali hráči prostějovského „eskáčka“. Po zápasech s Blanskem, pražskou Spartou, Meteorem,
Českou Třebovou a Štěchovicemi si
v uplynulém týdnu dopřáli oraz, aby se
v následujících dnech utkali ještě s Opavou, Zlínem, Hodonínem a Hlučínem.
Z dosavadních změn v hráčském kabině
kouče Jury je nejzásadnější setrvání kanonýra Karla Kroupy, náhradou za Pavla
Hlocha, o něhož projevil zájem druholigový Třinec, se stal další kmenový hráč
Zbrojovky Brno Martin Sus. Odchod
ohlásil talentovaný Soušek.
První měsíc s Určicemi už má za sebou
jejich nový kouč Petr Gottwald. A až na
rozsáhlou marodku je zatím spokojen.
„Trénujeme dvakrát týdně na umělé
trávě v Prostějově. Ti hráči, co mohli absolvovat všechny tréninky a zápasy, mi
dělají radost. Chtějí zde zůstat a porvat
se o záchranu. O přesném složení kádru
ještě není rozhodnuto, máme stále před
sebou i spoustu utkání pro stabilizaci sestavy,“ nastínil exkralický lodivod aktuální
situaci v divizním celku. Jeho svěřence
nyní čeká zápasová pauza, po nichž se
utkají například s dorostenci prostějovského „eskáčka“, odvetné derby s Kralicemi či generálku na půdě rezervy 1.HFK
Olomouc.
Nového trenéra mají i Kralice na Hané,
i když spíše staronového. Ivo Gottwald
už u týmu vypomáhal v předešlých
měsících a letech, nyní převzal společně
s Václavem Répalem pozici hlavního

lodivoda. Navzdory zkoušce v Kozlovicích zůstal na Hané Libor Martinka, na
testech jsou Jiří Kamenov mladší s Aloisem Lexou a útočník Michal Němec.
„Syn zajistil u týmu disciplínu a trénovanost, já jsem změnil filosofii, nebudeme
hrát tolik z ofenzivy, ale více z defenzivy
s důrazem na brejky,“ představil své plány
starší a zkušenější z trenérské rodiny Gottwaldů. Kromě repete rodinného souboje čeká jeho tým i další derby v Konici, či
poslední prověrka proti Mostkovicím.
Úvodní dva týdny přípravy má za sebou
Konice. „Scházíme se v pondělí, středu
a pátek, narušily nám to ale prázdniny na
Olomoucku, nyní končí volno vysokoškolákům a budou prázdniny na Prostějovsku. Zatím kluci běhají, v plánu máme
přáteláky s Kralicemi, Rousínovem, Klenovicemi, dorostem Prostějova a jednu
středu se Zábřehem,“ nastínil trenér Roman Jedlička.
To Lipová se teprve do společných tréninků pustí, stane se tak v úterý 17. února.
„Budeme se připravovat čistě v domácích
podmínkách, to znamená na lipovském
hřišti a místní tělocvičně. A také na umělé
trávě v Prostějově,“ představil plán hrající
kouč Pavel Růžička. Osobně věří i v to, že
se kádr příliš nezmění. „Matěj Vybíhal
u nás bude pokračovat, o Zdeňku Petrželovi jednáme. Budeme se chtít domluvit
i na setrvání gólmana Števuly a jednáme
i o rozšíření kádru,“ prozradil Večerníku.
Dril momentálně zažívají také hráči Čechovic. „Áčko“ i „béčko“ trénuje společně, stabilně se tak schází necelá dvacítka
fotbalistů. „Běháme, běháme, běháme,
tak to bude ještě dva týdny. Scházíme
se ve středu a pátek na umělce, v sobotu
jsou výběhy. Od šestého do osmého
března budeme mít soustředění v domácích podmínkách, kdy budeme trénovat
dvoufázově,“ popsal současnost čechovický trenér Jaroslav Klimeš. Do Určic
mu odešel nejlepší střelec Petr Halouzka,
naopak opačným směrem kvůli práci
zamířil Michal Ján a z Klenovic se vrátil
Richard Klimeš.
Soustředění mají před sebou i v Mostkovicích, konkrétně na počátku března.
„Příprava se nám rozběhla, zpočátku
nám to ale kvůli nemocem trochu skřípalo. Teď už jsem spokojen. Hrozí nám
oslabení, ale i posílení, u Jamricha je to
padesát na padesát, u dalších náznaky
jsou, ale nechci to zakřiknout. Syn je
v Kralicích a u Lexy jsme se dohodli na
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PØÁTELSKÝCH UTKÁNÍ

REGIONÁLNÍCH TÝMÙ
ÚNOR
úterý 17. , 17.00
sobota 21. , 10.00
sobota 21. , 16.00
neprodloužení hostování,“ sdělil aktuali- ale nedali pět tutovek, mohlo to vypadat sobota 21.
ty trenér družstva Jiří Kamenov starší.
jinak,“ uvedl trenér Ivo Vykopal s tím, že sobota 21.
neděle 22.
Každé úterý v plumlovské tělocvičně teď odjíždí s mužstvem na soustředění. neděle 22.
Během podzimní části se stihla odehrát více než polovina z celkového počtu střetnutí,
ty zbývající přijdou na řadu od konce března do poloviny června.
Foto: Jiří Možný

a o dva dny později na umělé trávě 1.SK
Prostějov se připravuje vedoucí celek
„A“ skupiny I.B třídy Sokol Plumlov. Od
března k tomu přibudou i zápasy. „Zatím
do tréninků zasáhly dvě třetiny kádru,
podepsala se na nás virová onemocnění.
Od nového týdne by to už ale mohlo být
lepší. Zatím je to hrubá příprava a jedinou změnou je návrat Zabloudila do Držovic, o setrvání brankáře Karla Laštůvky
ještě budeme jednat,“ informoval kouč
Jan Pešek.
V případě Otinovsi zatím není o podobě
kádru moc jasno. „Trénujeme zhruba týden v Čechovicích, kde jsme spokojeni
a děkujeme za tuto možnost. Jednáme
o posílení kádru, někoho máme v hledáčku, ale zatím čekáme, jestli se prosadí výš, nebo ne. Stále čekáme a není nic
podepsáno, do konce března bychom to
ale chtěli mít vyřešeno,“ nastínil lodivod
nováčka I.B třídy Tomáš Hrdlovič.
Hned v polovině ledna se do přípravy
vrhli Kostelečtí. A zatím se jim daří plnit,
co si předsevzali. V úterý a pátek se věnují
fyzičce a za sebou mají i první přátelské
střetnutí - s dorostem 1.SK. „Prohráli
jsme vysoko, ani sám nevím kolik... Kluci
ale viděli balon po třech měsících a nic se
neděje. Dalo mi to dost a vím, kde nás tlačí bota. Herně jsme nezklamali, útočníci

Pivín zkouší gólmana Martina Hýbla,
jenž se o post jedničky utká s Vladimírem Svozilem. „Čekáme na přáteláky.
Oba dostanou šanci, potřebuji je vidět
chytat. Jinak je to střídavě oblačno, čekáme na odeznění chřipky. V úterý, pátek
a neděli nabíráme fyzičku,“ popsal nynější stav kouč Jaroslav Svozil s tím, že cílem
je udržet Jakuba Martince, o něhož usilují
Vrchoslavice.
Právě tento celek je po podzimní části
v tabulce I.B třídy O KFS poslední, záchrany se ale nevzdává. „Od čtvrtka trénujeme na umělé trávě v Chropyni, kde
sehrajeme i přáteláky. Kádr má šestnáct
členů a v hledáčku je ještě jeden mladý
perspektivní hráč. Kdyby zůstali všichni
zdraví, bude to jen dobré,“ přeje si lodivod Roman Šmíd.
Na klidné jaro má naopak založeno, nováček „B“ skupiny SK Jesenec. „Trénujeme třikrát týdně, v úterý, pátek a sobotu.
Za dva týdny jedeme na soustředění do
Jaroměřic, rýsuje se nám jeden odchod
a dva příchody, jasno ale bude až v březnu. U Karla Laštůvky je to padesát na
padesát, nemůžeme ale jít do soutěže jen
s jedním brankářem. Leda že by existovala možnost si ho během jara v případě
potřeby stáhnout zpět,“ upozornil na
jednu starost kouč Petr Tichý starší.

!!!VÝZVA!!!
Výsledky přípravných zápasů společně se střelci branek
a sestavou svého celku můžete hlásit na e-mail:
sport@vecernikpv.cz, případně pište SMS na 608 723 851.

1.SK Prostějov U19 - TJ Sokol Mostkovice
SFC Opava - 1.SK Prostějov
TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Klenovice na Hané UT Prostějov
Sokol Konice - FC Kralice na Hané
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 - TJ Haná Nezamyslice UT Chropyně
SK Jesenec – TJ Sokol Mostkovice
UT Holice
FK SAN-JV Šumperk U17 - TJ FC Kostelec na Hané

úterý 24. , 17.00 1.SK Prostějov U19 - TJ Sokol Určice
sobota 28. , 10.15 FC Fastav Zlín - 1.SK Prostějov
sobota 28. , 12.00 FC Kralice na Hané - TJ Sokol Určice

UT Prostějov
UT Prostějov

BØEZEN
neděle 1. , 17.00 TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Vrchoslavice
neděle 1.
TJ Sokol Mostkovice - TJ FC Kostelec na Hané
neděle 1.
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 - TJ Haná Měrovice
úterý 3.
sobota 7. , 13.00
sobota 7. , 14.00
sobota 7. , 15.00
sobota 7.
sobota 7.
sobota 7.
sobota 7.
neděle 8. , 15.00
neděle 8. , 17.00
neděle 8.
neděle 8.

1.SK Prostějov U19 - TJ Sokol Plumlov
RSM Hodonín - 1.SK Prostějov
TJ Sokol v Pivíně - TJ Sokol Protivanov
1.SK Prostějov U19 - TJ Sokol Čechovice
FC Morkovice - TJ Sokol Určice
1.HFK Olomouc „B“ - FC Kralice na Hané
SK Jesenec - TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Plumlov - TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Olšany - TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Sokol Čechovice - FK Bučovice
TJ Otinoves - TJ Sokol Příkazy
SK Lipová - TJ Sokol Rudice

sobota 14. , 10.00
sobota 14. , 15.00
sobota 14. , 15.00
sobota 14.
sobota 14.
sobota 14.
sobota 14.
sobota 14.
neděle 15.
neděle 15.

1.HFK Olomouc „B“ - TJ Sokol Určice
1.SK Prostějov - FC Hlučín
TJ Otinoves - TJ Sokol Olšany
FC Kralice na Hané - TJ Sokol Mostkovice
SK Jesenec - TJ Jaroměřice
TJ Svitavy „B“ - SK Lipová
TJ Sokol Plumlov - SK Chválkovice
MFK Vyškov U19 - TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol v Pivíně - TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 - TJ Sokol Protivanov

sobota 21.
sobota 21.
sobota 21.
sobota 21.
sobota 21.
neděle 22.
neděle 22.

TJ Sokol Přemyslovice - TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Olšany - FK Horka nad Moravou
SK Lipová - FC Hvozd
TJ Sokol Plumlov - TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 - FK Troubky
TJ Sokol Čechovice - TJ FC Kostelec na Hané
FK Chropyně - TJ Sokol Mostkovice

sobota 28.
sobota 28.
sobota 28.
sobota 28.
sobota 28.

TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol Plumlov
TJ FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Protivanov - SK Jesenec
1.HFK Olomouc U19 - SK Lipová
TJ FC Kostelec n/H - TJ Sokol Olšany/TJ Sokol Vícov

UT Chropyně
UT Holice

UT Konice
UT Prostějov
Morkovice
UT Prostějov
UT Prostějov
UT Vyškov
UT Holice
UT Holice
UT Prostějov

UT Prostějov
př. tr. Tvorovice

UT Konice

15021310147

původní zpravodajství
ajství

