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KOMANDO
NA CIKÁNY!

To Prostějov dlouho nezažil! Speciální jednotka Policie ČR zasahovala minulé pondělí dopoledne v Olomoucké ulici, do
spárů se zakuklencům dostali dva Romové, kteří mají mít na svědomí brutální napadení ženy a jejího přítele. K činu mělo
dojít na ubytovně ve Stražisku.
Koláž Večerníku
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více o zásahu, který vzbudil vlnu pozornosti, čtěte na straně 5

2

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Odmìny za „hovado“
Prostějov (mik) - Tři strážníci městské policie, kteří se podíleli na zadržení sprejera, jenž pomaloval garáže
na bývalém fotbalovém stadionu ve
Sportovní ulici, obdrží od primátora města finanční odměny. „Pokud
se vyskytne podobný případ velmi
dobré práce, neváhám strážníky na
návrh jejich velitele odměnit,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák. Na
problematiku sprejerství se vyjádřil
hodně jadrně. „Když se v Prostějově stále objevují taková hovada, tak
jenom krčím rameny,“ uvedl první
muž radnice.

Chøipka už bez šance?
Prostějov (mik) - Chřipka z Prostějovska pomalu mizí. Alespoň
podle dat hygienické stanice
v Prostějově. Ta uvádí, že oproti minulému týdnu ubylo nemocných
a jejich počty se dostaly pod dva tisíce nemocných na sto tisíc obyvatel.
V týdnu od 9. do 15. února bylo na
Prostějovsku v průměru dva tisíce
šedesát sedm nemocných na sto
tisíc obyvatel. Během uplynulého
týdne se počet nemocných snížil
o téměř šest set.

FOTO
VEÈERNÍKU

Nemám čas,
čtu Večerník!

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nejenom Radniční listy jsou takzvaně
povinnou četbou pro prostějovské zastupitele! Jak jsme
si všimli na pondělním jednání komunálních politiků, mnozí z nich, včetně některých vedoucích odborů
magistrátu, mířili do obřadní síně radnice s aktuálním
vydáním Večerníku v podpaží!
Jednání zastupitelstva trvalo až do pozdních večerních
hodin a tak není divu, že někteří zúčastnění využili
takzvaných hluchých míst k pečlivému prostudování
nejčtenějšího periodika v Prostějově. „Tož, já jsem si početl hlavně o bydlišti některých z opozičních zastupitelů,“ glosoval malý čtenářský kroužek jeden z koaličních
komunálních politiků. Jak jsme také stačili vypozorovat,
vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Svozil se zase
nejvíce „zdržel“ nad četbou sportovních reportáží...
A co vy, také se vám předchozí vydání líbilo? Věříme,
že minimálně stejně tak zajímavě dopadne i dnešních
čtyřicet stránek...

Kurňa, to je nápad na Nobelovu cenu!
Prostějovští konšelé nedávají svým krkům nadarmo najíst a vymýšlejí jedno
novátorské vylepšení životní situace
Prostějovanů za druhým! Jak Agentura Hóser zjistila se vší exkluzivitou,
radní už mají plné zuby smradu, špinavých ulic, smogu i všelijakého sajrajtu,
který se usazuje za okny domů. Rada
města a přilehlých kolonií rozhodla
o okamžitém zákazu vjezdu všech motorových vozidel do Prostějova!
„Budeme to muset ještě projednat
s inženýrem Vafínem z dopravního
inspektorátu a prezidentem republi-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••
Cherchez la femme. Na ubytovně v Olomoucké ulici zasahovalo policejního
komando. Došlo si sem pro dva mladíky, kteří předchozí den s pistolí a nožem
v ruce napadli muže v ubytovně ve Stražisku. Důvodem nebylo ani vyřizování
účtů mezi drogovými gangy, ani zátah na elitní lupiče. Za vším hledej ženu...

ky Zemákem, ale myslíme si, že ničeho protizákonného se nedopouštíme
a již k prvnímu březnu tohoto roku
může tento zákaz nabýt platnosti,“
šokovala konšelka pro dopravu Alena Berlička Rašáková. A proč tak
drastické opatření? „Je to naše životní
prostředí, a když si ho máme mrvit,
tak jedině sami. Prostějované budou
mít povoleno jezdit auty po městě
a mohou vyjet i za hranice. Zpátky budou pouštěni strážníky městské policie
jen na základě předložení občanského
průkazu a trvalého bydliště v Prostějově. Kdo tady nebydlí, bude muset
město objet širokým obloukem, my ho
tady nechceme,“ poskytla Hóserovi
další podrobnosti Ivana Hemeráková,
primátorova náměstkyně pro životní
prostředí.

Středem velkého zájmu na jednání zastupitelstva
se minulé pondělí stalo aktuální číslo Večerníku.
Zabrán byl do něj i vedoucí sociálního odboru
Jaroslav Svozil…
Foto: Michal Kadlec

Podle radních se musí co nejvíce omezit doprava a z ní vyplývající smrad
z výfukových zplodin. Ale jak si to vůbec
konšelé představují? A co na to supermarkety, které jsou zásobovány automobilovou dopravou zvenčí? „Existují
vzducholodě na ekologický pohon, tak
jim těch pár limonád mohou dovézt
takhle. A co se týká chleba a masa, dodavatelů z Prostějova je dost,“ míní primátor Miroslav Nakaseseděl.
Dá se tedy předpokládat, že od prvního
března se v Prostějově rapidně zklidní
dopravní situace. Ubude aut, a drtivá
většina našinců stejně jezdí na kole,
tudíž se může hodně pročistit vzduch.
„S okamžitou platností zároveň zahajujeme výstavbu severního obchvatu
města, aby přespolní řidiči zas tolik
nenadávali a mohli Prostějov v klidu

objet. Kdo nám nebude chtít prodat pozemek a bránit tak ve výstavbě, necháme ho zabrat armádou,“ kasá se Alois
Čačák, skorohejtman Olomouckého
kraje.
Ano, Prostějov výhradně Prostějovu!
Otázkou ale zůstává, jak se budou do
města dostávat například sportovci
z cizích regionů. „Seskočí z letadla na
padácích,“ myslí si o tenistech světové
špičky mířících do Prostějova Miroslav
Běloušek, světový boss tenisu.
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU
Na pondělním jednání zastupitelstva se lídr Změny pro Prostějov Jan Navrátil pochlubil,
že červotoči a houbami prožraný buk na náměstí nebude pokácen. Na to specificky
zareagoval prostějovský poslanec Jaroslav Faltýnek, který je z parlamentu zvyklý
na ledasjaké„vylomeniny“…

•• Středa ••

ZAUJAL NÁS...

VYPSANÁ
FIXA

Pardubická pop-punková skupina zaplnila prostějovský klub
Apollo 13. Grupa založená v roce
1994 má své početné zástupy fanoušků i v našem městě a tak není
divu, že její sobotní vystoupení
sklidilo opět obrovský úspěch.
ZASLECHLI JSME...

Zlodějka Nelly Šilerová
se takto vyjádřila v dopise
svému kamarádovi o občanech,
které prostomyslně okradla

•• Čtvrtek ••
Vyšel si na vajgly. Někdo relaxuje chozením po nákupních centrech, jiný sbíráním
hub v lese. Sedmatřicetiletý muž zase vyrazil na vycházku podél železniční trati, u níž
sbíral nedopalky od cigaret. Jiný všímavý muž ovšem měl o našeho „vajglaře“ starost,
zdali nechce spáchat sebevraždu a tak přivolal strážníky...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

•• Pátek ••
V obci to vře, starosta skončil v nemocnici. Kvůli zdravotním problémům
musel starosta Lipové František Šuster navštívit prostějovskou nemocnici. Stalo se tak v době, kdy se v obci bouřlivě řeší možná výstavba nové kompostárny.
Večerník se proto vydal po stopách celé kauzy, o níž informujeme na straně 9
dnešního vydání.

•• Sobota ••

MILUJEM
E
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411 000

Od pololetí loňského roku převzala
otěže nad Společenským domem
Domovní správa Prostějov. A podle
dostupných informací tato organizace města hospodaří v „kulturáku“
lépe než předchozí vedení. Hospodářská ztráta za druhé pololetí letopočtu 2014 je totiž přesně o čtyřista
jedenáct tisíc korun nižší než za stejné období roku předešlého.

„JENOM MĚ ŠTVE,
ŽE JSEM MUSELA
TĚM ŽEBRÁKŮM
ZAPLATIT ZA
KOLA!“

Jestřábi jsou nyní (bez)nadějně předposlední. V moravském derby porazili
hokejoví Jestřábi Šumperk. Jejich největší soupeř v boji o záchranu Havlíčkův Brod
pak tentýž den pouze remizoval. Po sobotní výhře právě nad severočeským soupeřem 6:2 tak hokejistům stačí k uchování 1. ligy zvítězit nad Havlíčkovým Brodem.

•• Neděle ••

Velmi drahý vtip. Uplynulou
sobotu odpoledne zasahovaly ve
třech desítkách měst České republiky, včetně Prostějova, policisté i záchranáři. Evakuována byla
všechna hlavní vlaková nádraží
kvůli anonymní hrozbě nastraženou bombou. Jestli to bral nějaký hlupák jako vtip, tak jej přijde
draho...

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

Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Kdo procházel Kolářovými sady, nemohl se
ubránit smutnému pohledu na desítku pokácených borovic, které stávaly v bezprostřední blízkosti hvězdárny. A právě to se jim stalo osudným. Dorostly totiž do
takové výšky, že zamezily pozorování hvězdné oblohy z observatoře.

Nečekané narozeniny. Přestože 66 let není nijak vysoký věk, v případě rakouského
pilota Nikiho Laudy je div, že se ho vůbec dožil. Už v roce 1976 měl na Nürburgringu děsivou havárii, kdy zůstal uprostřed plamenů o teplotě více než 900 °C. Přesto se
do Formule 1 dokázal vrátit a následně se stal dvakrát mistrem světa.

Bez ostrých slov. Pondělní jednání zastupitelstva bylo vedeno ze
všech stran poměrně slušně, bez
hádek, slovních napadání a dalších vylomenin, na které jsme byli
zvyklí na předchozích schůzích po
komunálních volbách v říjnu 2014.
Zlí jazykové tvrdí, že to bylo kvůli
přímému přenosu. Opravdu?

ZACHYTILI JSME...

•• Úterý ••

Policisté hledali bombu na nádraží marně, vybuchla na palubovce. Kvůli anonymnímu udání bylo evakuováno hlavní nádraží v Prostějově. Zatímco policisté nic
neobjevili, skutečná sportovní bomba vybuchla v Brně. Po pěti marných finálových
pokusech zde basketbaloví Orli poprvé v klubové historii získali Český pohár!

CO NÁS POTĚŠILO...

CO NÁS UDIVILO...

Agentura ZÁKAZ VJEZDU DO PROSTĚJOVA!

Pìt mega na Palackou
Prostějov (mik) - Rekonstrukce
sportovního hřiště u Základní školy
v Palackého ulici za 5,3 milionu korun
byla zahájena už vloni, a letos bude
dokončena. „Provedeno bude nové
odvodnění ploch, položení nového
umělého povrchu hřiště a běžecké
dráhy. Současně bude vybudováno
nové doskočiště pro skok daleký
a instalovány posilovací stroje,“ popsala Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora pro školství. Jak dodala,
nové hřiště nebude sloužit pouze pro
potřeby uvedené školy. „Pokud zde
nebude probíhat výuka, budou moci
hřiště využívat i jiné školy a o víkendu
samozřejmě i široká veřejnost,“ řekla
Ivana Hemerková.

ZASTUPITELSTVO:

rubriky
Večerníku

CHCETE večerník NADÁLE
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Na zastupitelstvu to jiskřilo...

Ve vzduchu visely FACKY

DEBIL!

PROSTĚJOV A znovu se bylo na co dívat! Jednání prostějovského zastupitelstva už nejsou po komunálních volbách, které proběhly v říjnu loňského roku, tak nudná jako
předtím. Početná opozice, která má ve vrcholném orgánu
pouze o jeden hlas méně, dokáže radniční koalici hodně
peprně zatopit. Ale nejenom to. Minulé pondělí to pořádně jiskřilo při sporech, zda Společenský dům vede lépe
Domovní správa nebo předchozí jednatel Vejmola. A když
z úst Jaroslava Faltýnka (ANO 2011) zazněl v diskuzích okolo zeleně v Prostějově výraz DEBIL, musel přítomné umravňovat sám primátor Pišťák...
„Mám v rukou předběžnou účetní uzávěrku hospodaření Společenského domu za druhé pololetí
loňského roku. Z ní vyplývá, že

oproti stejnému období roku 2013,
kdy ´kulturák´ vedl jednatel pan
Vejmola, vykazuje nyní Domovní správa úsporu v hospodářském

EXKLUZIVNĚ

ZEMŘELA
beze svědků

PROSTĚJOV Policie, záchranáři
a nakonec i vůz pohřební služby
vzbudili uplynulou sobotu hodinu před obědem pozornost
obyvatel prostějovského sídliště
Západ i návštěvníků nedaleké restaurace Koliba. Co se zase, proboha, stalo?!
Lidé, kteří sami žijí, povětšinou
i sami umírají. Přesně to je případ
starší paní, která bydlela v paneláku v Belgické ulici. V sobotu
21. února dopoledne už na zvonění dlouho neodpovídala, sousedům přišla tato situace zvláštní.
Nebylo to totiž zvykem. Při následném otvírání bytu tak museli asistovat policisté. Přivolaní
zdravotníci pak za jeho dveřmi
našli tělo ženy, které již nemohli
pomoci. „Seniorka zemřela beze
svědků. Byla proto nařízena pitva,

PROSTĚJOVANÉ BOJUJÍ
O RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ

V LOKALITĚ NA ÚJEZDĚ
PROSTĚJOV V Prostějově se možná dočkáme nového dětského
hřiště. Postavit by jej
v našem městě mohla společnost Lidl
na ulici Újezd. Ovšem pouze v případě, že se lidé spojí a budou pro jeho
vybudování hlasovat na internetu!
Minimálně nadále tak aktivně, jako se
tomu doposud děje...
A skutečně, prozatím si Prostějov v klání
vede velmi dobře. V konkurenci celkem
čtyřiceti lokalit byl na konci uplynulého
týdne první! Náskok ovšem není příliš
velký, a to jak před druhou Příbramí, tak
i před třetí Českou Lípou. Společnost
Lidl se přitom zavázala, že dětské hřiště
postaví ve dvou městech, která získají
nejvyšší počet hlasů.
Posílat hlasy můžete každý den a to
na webových stránkách www.lidlrakosnickova-hriste.cz nebo také na
Facebooku. Hlasování odstartovalo
9. února a skončí 8. března o půlnoci.
Vše bude nepochybně napínavé až
do samotného konce. Tak neváhejte
a podpořte dobrou věc!
(mls)

Za dveřmi jednoho z bytů panelového domu v Belgické ulici
našli záchranáři tělo mrtvé ženy.
Jak zemřela, musí stanovit pitva.
Foto: Martin Zaoral
která stanoví příčinu úmrtí,“ prozradil Večerníku Radomír Gurka,
šéf prostějovských záchranářů.
Podle sousedů starší žena žila už
delší čas sama. „Společnost jí dělali pouze psi. Co vím, občas byla
navštívena dcerou, nebo kamarádkou,“ zmínil se nejmenovaný
muž.

výsledku ve výši čtyřista jedenáct
tisíc korun. Takže celková ztráta za
druhé pololetí roku 2014 bude činit
zhruba šestset padesát tisíc. Ztráta
Společenského domu za pana Vejmoly byla přes milion korun,“ podal stručnou zprávu zastupitelům
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov. A jakoby tím vlil
olej do ohně! Za ním stojící bývalý jednatel Společenského domu
Roman Vejmola se začal ohrazovat proti tomu, že organizaci vedl
hůře a ekonomicky méně úspěšně.
Přitom začal výmluvně šermovat
svojí pravicí u hlavy Vladimíra
Průši. „Když jsem před lety přebí-

Roman Vejmola mával svojí pravicí u hlavy šéfa domovní správy Vladimíra Průši hodně nebezpečně. Chvílemi to
vypadalo, že se chystá i k facce...
Foto: Michal Kadlec
ral Společenský dům, rok od roku
jsem snižoval hospodářskou ztrátu.
Ale musel jsem zároveň provádět
zásadní opravy, protože technický
stav sálu i celého zázemí byl takřka
havarijní. Nikdy jsem od zástupců
města neslyšel, že bych hospodařil
špatně a dodnes nechápu, proč od
loňského pololetí převzala kulturák
domovní správa,“ nechal se slyšet
Roman Vejmola.

Ostře se v pondělí diskutovalo také
na téma veřejné zeleně v Prostějově.
Nejprve se tradiční ochránce přírody Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) pochlubil tím, že červotoči
a houbami prolezlý červený buk na
náměstí pokácen nebude. Vzápětí
se hodně kritizovalo podle některých až příliš horlivé kácení stromů
ve městě. „Řiďme se při posuzování
zdravotního stavu stromů selským

rozumem a vykašleme se na nějaké
rádoby odborné posudky. Každý
debil přece pozná, jestli je strom
zdravý nebo nemocný,“ vyjádřil se
na rovinu a jak mu jazyk narostl
prostějovský poslanec a zastupitel
Jaroslav Faltýnek.
(mik)
O dalších zajímavostech z jednání zastupitelstva informujeme
podrobně na stranách 14 a 15!

BOMBA! Policie uzavře
la nádraží
EVAKUACE!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Neznámý anonym
v sobotu 21. února odpoledne varoval
před bombou na hlavním nádraží. Její
výbuch nahlásil na sedmnáctou hodinu a desátou minutu. Problém pro
všechny policejní a hasičské složky
byl ale v tom, že volající neupřesnil,
v jakém městě má nádraží vyletět do
luftu. Policie tak evakuovala všechna
nádraží v republice včetně Prostějova! Večerník dostal zprávu už něco
málo po půl páté odpoledne... Následně jsme se rozjeli na možné místo
ohrožení.
„České dráhy obdržely oznámení o uložení nástražného výbušného systému na
hlavním nádraží, které jsme postoupili
Policii ČR. Ta nyní zajišťuje jednotlivá
nádraží v České republice,“ sdělila mluvčí
Českých drah Kateřina Šubová. „Může
dojít i k časově omezenému zastavení

provozu přes tyto stanice. Prosíme cestující o trpělivost v průběhu těchto bezpečnostních opatření,“ přidala žádost Šubová. „Provedli jsme evakuaci všech osob
z haly hlavního nádraží i okolí. Momentálně čekáme na pyrotechniky a psovoda,“ informoval Večerník v sobotu těsně
po sedmnácté hodině jeden z policistů
přímo na hlavním nádraží v Prostějově.
Před půl šestou už ale bylo bezpečnostní opatření odvoláno. „Na
základě anonymního oznámení
o uložení nástražného výbušného
systému byla provedena evakuace
a uzavření hlavního vlakového nádraží v Prostějově. Více jak tři desítky
policistů společně se strážníky městské policie provedly evakuaci cestujících v budovách, v přednádražním
prostoru a na perónech. Pracovníci Českých drah zajistili informovanost cestujících a zaměstnanců
o akci,“ sdělila Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala, stejné
bezpečnostní opatření bylo provedeno
například na hlavním nádraží v Olomouci. „Policisté a psovodi se psy zkontrolovali všechny prostory a nádraží pro

Policie v sobotu odpoledne nepustila na prostějovské hlavní nádraží ani nohu,
cestující lamentovali, že jim ujede vlak. A kvůli neznámému „vtipálkovi“ taky ujel...
2x foto: Michal Kadlec
veřejnost i zaměstnance uzavřeli. Na základě rozhodnutí velitele opatření bylo
v 17.25 hodin nádraží znovu otevřeno a
vlaky mohly opět jezdit,“ uvedla mluvčí
krajské policie.

Z uvedeného vyplývá, že žádný
výbušný systém nebyl nalezen
a nedošlo ani ke zranění žádných
osob. Neznámému pachateli nyní
hrozí až šest let vězení.

Proč se kácelo v Kolářových sadech?
Stromy padly kvůli výhledu na nebe
PROSTĚJOV Velké pozdvižení
vzbudilo v uplynulém týdnu kácení celkem jedenácti stromů,
které si rostly poblíž prostějovské
hvězdárny v Kolářových sadech.
Nad jejich pařezy si lidé nebrali
servítky. „Co zas blbnou? Nikdy
nikdo mě nepřesvědčí, že tento
strom byl nemocný,“ rozčiloval
se jeden z kolemjdoucích. A měl
pravdu. Hlavním důvodem, proč
musely stromy padnout, tentokrát skutečně nebyla obnova
zeleně...
„V úterý a ve středu jsme po rozhodnutí magistrátu pokáceli
deset borovic žlutých a jeden
habr. Výška pokácených stromů
se pohybovala od deseti do patnácti metrů,“ potvrdil Večerníku
Martin Grepl, ředitel společnosti
.A.S.A. TS Prostějov, která má péči
o městskou zeleň na starosti.
Důvodem této akce byla skutečnost,
že stromy překážely při pozorování
nebe z blízké observatoře. „Stromů
je mi líto, bohužel byly nevhodně
vysázené. Při výšce, do které do-

Po vzrostlých borovicích zůstaly už jen pařezy. Jejich smůlou bylo, že byly
v devadesátých letech vysázeny na špatném místě. Foto: Martin Zaoral
rostly, bránily výhledu na slunce,
měsíc i planety. O kácení žádala
hvězdárna už mnohokrát, jsme
rádi, že nám nyní bylo ze strany
magistrátu vyhověno. Situace už
byla skutečně kritická, dívali jsme
se pouze do větví,“ objasnil šéf

hvězdárny Karel Trutnovský. On
sám by byl rád, pokud by místo
padlých stromů byly vysázené
nové. „Měly by to být ovšem takové, které dorostou do výšky
nejvýše deseti metrů,“ upozornil.
(mls)

15012010170
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SVĚTE, DIV SE! SITUACE Fešák Hubert: nekonečný
„V PARLAMENTU“ SE ZLEPŠILA seriál k happy endu nespěje
Řada nájemníků skončila ve vězení,
ězení, jiní nnaa ulici
PROSTĚJOV Rozlehlý bytový dům
na adrese Šárka 9 až 11 představoval
pro řadu lidí poslední stanici před
pádem na úplné dno. A podle toho
to taky v takzvaném „parlamentu“
několik let vypadalo. Nyní se však
situace přece jen zlepšila. Zatímco
v roce 2012 tu Domovní správa kvůli nejrůznějším výstřelkům neprodloužila smlouvu hned půltuctu nájemníkům, za uplynulý rok se odsud
musel pakovat jediný mladík.
„Parlament“ byl postaven v roce 1936.
Už tehdy se počítalo s tím, že menší
byty budou sloužit zejména sociálně
slabším spoluobčanům. Ještě před
pár lety tu ovšem bydlela celá řada kriminálníků. Patřil mezi ně zloděj uren
z prostějovského hřbitova a bitkař Jaroslav Smrž, nebezpečný romský lupič
Lukáš Holomek, který byl už ve svých
devatenácti letech odsouzen na šest
a půl roku do vězení či brutální vrah
dvaaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice Roman Mička, který dostal
osmnáct let natvrdo.
V současnosti je v „parlamentu“ osmaosmdesát bytů, pět z nich je volných.

Napsáno
pred
ˇ. 2005
28. 2

Žije tu celkem 196 nájemníků. Nepatří mezi ně rozhodně pouze kriminální živly či nepřizpůsobiví občané.
Naopak poslední dobou se ukazuje, že
slušní lidé tu mají jednoznačně navrch.
„Musím to zaklepat, ale za poslední tři roky tu nemám od nájemníků
domu na Šárce žádné vážnější stížnosti. A pokud už jsme nějaké podněty dostali, byly obvykle oprávněné,“

prozradila Večerníku Marie Hájková,
vedoucí odboru kanceláře jednatele
Domovní správy Prostějov.
Co stojí za zlepšením situace? „Jde
hlavně o složení nájemníků, které se
zde skutečně hodně proměnilo. Někteří skončili ve vězení, ti, kteří porušovali jasně daná pravidla, se museli
vystěhovat.
>>> pokračování na straně 15

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
PROSTĚJOV Kam se na tohle
hrabe Ordinace v růžové zahradě!
Koncem loňského února vás Večerník informoval o návratu odsouzeného sňatkového podvodníka z Prostějova Miroslava Janiše
(56). Ten o statisíce korun obíral
ženy už několik desítek let. Rok
a půl po svém odsouzení si „Fešák
Hubert z Bulharské“ vyhlédl další
ženy...
Jednou z dalších obětí prostějovského sňatkového podvodníka se stala i osamělá Libuše
M. Stejně jako spoustě dalších
i jí tento muž přislíbil společný život. Paní Libuše pak kvůli němu
prodala svůj byt v Rožnově pod
Radhoštěm. Byla totiž přesvědčena, že právě v něm našla své životní
štěstí, o které se nechce nechat připravit. Už tehdy jsme upozorňovali,
že žena je v nebezpečí a hrozí, že
o 1 150 000 korun, které za svůj by
dostala, přijde. Tak se i stalo. Nyní ze
všech sil bojuje o to, aby své peníze
dostala zpět.
Z části finančních prostředků za
dům Miroslav Janiš s Libuší Mi-

kulenkovou „na polovinu“ koupili
malý domeček v Plumlově. Kupní
smlouva zněla na sedm set tisíc korun. Následně však Miroslav Janiš
Libuši Mikulenkovou z tohoto
domu vyštval a ona musela přespávat po ubytovnách. Rozhodla se
tedy na něj podat trestní oznámení a celou věcí se začala zabývat
Policie ČR.
Právě vězení, které tomuto chlapíkovi reálně hrozí, se Miroslav
Janiš bojí jako čert kříže. Nasadil tedy všechny páky a přiměl
Libuši Mikulenkovou, aby se do
Plumlova vrátila. A ona nejenže
jej poslechla, ale dokonce stáhla
svá předchozí trestní oznámení,
která podala po spolupráci s právníkem! A to i přesto, že Miroslav
Janiš mezitím z domu „vyházel“ její
věci, které si do Plumlova přinesla
z Rožnova pod Radhoštěm.
„Jednalo se například o přístroj na
výrobu kávy a další věci. Celkem
toho bylo asi za čtyřicet tisíc korun. Peníze mi prý vrátí, zatím mi
koupil něco za asi tři tisíce korun,“
prozradila v úterý minulého týdne Libuše M., která přes všechna

zklamání stále doufá, že se všech
svých peněz někdy opět dočká.
„Domeček v Plumlově se prodává. Ústně jsme se domluvili, že po
jeho prodeji mi pan Janiš dá milion korun a vyrovná se se mnou,
i co se týče těch ztracených věcí.
Věřím, že se tak i stane, na dům už
mají být vážní zájemci,“ uzavřela
Libuše M., která rozhodně není
jedinou napálenou. Další ženě
z Prostějova pan Janiš dle jejích
slov už několik let dluží asi půl milionu korun.
Šestapadesátiletého Miroslava Janiše se Večerníku podařilo zkontaktovat. „S paní Libuší se vyrovnám,
a to až prodáme dům v Plumlově.
Kolik ji dám, to vás nemusí zajímat,“ reagoval muž, který jakýkoliv
další rozhovor na dané téma odmítl. Přitom dle našich informací
tento sňatkový podvodník ve svých
rejdech pokračuje i nadále.
Přestože tedy vše kolem Miroslava Janiše připomíná „červenou
knihovnu“, v jedné věci se to od
zamilovaných příběhů pro ženy
zásadně liší. Tohle totiž prostě
skončit dobře nemůže...
(mls)

Zakáže radnice kouření?
PROSTĚJOV Kouření a kuřáci.
Věčné téma, ohledně kterého je
veřejnost rozdělena přibližně na
dvě stejné části. Jedni bez cigarety
nedají ani ránu, druzí by nejraději
kuřáky vystěhovali na Sibiř. Zajímalo nás, zda představitelé města
uvažují vůbec o zákazu kouření
na veřejných místech v Prostějově a zda tedy existuje možnost, že
budeme někdy následovat příklad
z Bystřice nad Pernštejnem. A co
naši radní, kouří vůbec?
Zjistili jsme, že z jedenáctičlenné
rady města kouří v současné době

pouze Jaroslav Faltýnek a Božena
Sekaninová. „Ano, jsem kuřák a denně vykouřím asi dvacet cigaret. Pokud
se vedení města rozhodne omezit
kouření v Prostějově, budu zřejmě
přehlasován, protože jako kuřáci jsme
v radě v menšině. Ale viděl bych to
jako správné opatření, které bych
rozhodně respektoval,“ tvrdí sociální
demokrat Jaroslav Faltýnek. Jeho kolegyně Božena Sekaninová podle svých
slov není na nikotinu závislá, ale kávičku bez cigarety si představit nedovede.
A jak je to se zákazem kouření na
veřejných místech v Prostějově?

„Nějakými zákazy cesta k boji proti něco předpovídat, ale ani v budouc- počítat,“ potvrdil Miroslav Pišťák,
kuřákům nevede. Víme všichni, že nu s něčím takovým zřejmě nelze místostarosta Prostějova.
zakázané ovoce chutná nejvíc. Spíše
bych upřednostnila prevenci proti
kouření a poukazovat na jeho odpor- AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
nost. Hodně se mi líbí odstrašující Kdeže deset let staré sněhy jsou! Co ještě pro prostějovské radní bylo v roce
nápisy na krabičkách cigaret. I mně 2005 tabu, dnes je už považováno za naprostou samozřejmost. Kuřáci si
jako kuřákovi po jejich přečtení ob- nesmějí zapálit na radnici, ve veřejných budovách, na autobusových zastávčas přeběhne mráz po zádech,“ usmí- kách či na dětských hřištích. Je to dobře? My kuřáci se s tím vyrovnáváme
těžce, na druhé straně každý jenom trochu soudný člověk musí pochopit, že
vá se Božena Sekaninová.
O nějakém opatření proti kuřákům kouření škodí všem. Ano, všem! Což o to, my na nikotinu závislí, nechť si se
se v Prostějově zatím nepočítá. „Ještě svým vlastním zdravím hazardujeme podle svého! Ale proč mají trpět ostatnikdy jsme na půdě radnice nedeba- ní? I takzvaně pasivním kuřákům jde o život a tak nelze nic jiného než početné zákazy platné v Prostějově už několik posledních let respektovat. Jenom
tovali o možnosti kuřákům něco zanás „závislé“ proboha nechte kouřit alespoň doma!
(mik)
kazovat a nějak je omezovat. Nechci

jak šel čas Prostějovem ...

CHCETE

Krasická ulice

Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
Teď tu stojí rondel. Ulice byla pojmenovaná 17. května 1940 podle směru
k bývalé samostatné vsi Krasice. Až do roku 1945 se nazývala německy Krasitzer-Gasse. Kromě rodinných a panelových domů se zde nachází drobné
obchody a restaurace. Bývalé koupaliště (takzvané ´Koupelky´) bylo před
nedávnem přestavěno na aquapark.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

KORUN?

Příště: Přemyslovka
Maďarské speciality Jiří Petricius

ZOD Němčice nad Hanou - Mléčný bar

Krasická ul. Prostějov
Nabídka maďarských specialit, řeznictví a uzenářství

www.madarske-speciality.cz

Provoz mléčného baru
Info: 724 166 244

15022010168

tel.: 604 133 621

15022010167

info@madarske-speciality.cz

Krasická 4191, Prostějov
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Bezdomovci
železo
KONEČNĚ DOPADEN

Sprejer poničil devětadvacet objektů!
PROSTĚJOV Rok a tři měsíce
byl naprosto nepolapitelný.
Během této doby dvacetiletý
sprejer poničil devětadvacet
budov a různých dalších objektů v Prostějově. Mezi jeho
nejznámější„díla“ patřil nápis
„RUM“, na který už mnozí začali být alergičtí. A teď konečně spadla klec! Policie České
republika mladíka lapila
a tomu teď hrozí vězení!

Michal Kadlec
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže z Prostějovska, kterého obvinili ze spáchání
přečinu poškození cizí věci. Na základě
operativního šetření, vyhodnocených
informací a poznatků kriminalisté zjistili, že tohoto protiprávního jednání
se měl mladík dopustit od listopadu
2013 a v průběhu roku 2014. Stalo se
tak v celkem devětadvaceti případech
na různých místech v katastru města

hodin

168

s městskou policií

Nebyl to sebevrah!

Oznamovatel měl ve čtvrtek
19. února starost o život muže, který
se nacházel v blízkosti železniční tratě. Prostřednictvím městského kamerového systému byl dotyčný nalezen. Jeho pohyb byl monitorován
a současně na uvedené místo byla
vyslána hlídka. I přesto, že zrovna
projížděl vlak, neprojevil muž žádné
náznaky se k němu přibližovat. Jen
něco hledal na zemi. Po jeho zkontaktování strážníkem vyšlo najevo, že
dotyčný si zde jen sbírá nedopalky cigaret. Sedmatřicetiletý muž byl tedy
v pořádku a nebylo zapotřebí volat
další složky IZS.

Nadýchal 2,53 promile

Minulý čtvrtek 19. února v časných
ranních hodinách muž sedící za volantem na sebe upozornil neobvyklým chováním. Na kruhovém objezdu ulic Brněnská a Okružní nejprve
svůj vůz před vjezdem zastavil a bez
příčiny zde stál. Jakmile spatřil hlídku
strážníků, rozjel se a měnil směr jízdy.
Vůz střídavě vybočoval ze strany na
stranu. Strážníci vozidlo zastavili,
dvaačtyřicetiletý řidič však nebyl
schopen předložit doklady. Hájil se
neočekávanou jízdou. Dechovou
zkouškou byla u něj naměřena hodnota 2,53 promile alkoholu. Pro podezření z trestného činu byli o události vyrozuměni policisté, kteří si ji
na místě převzali

Nedobrovolné „vězení“

Ve čtvrtek 19. února před polednem
byla přijata na linku 156 prosba volajícího o pomoc, neboť ho vnouče
zavřelo na balkóně a on se nyní neměl
jak dostat zpět do bytu. Muž podotkl,
že klíče od dveří k domu i bytu má
u sebe. Vzápětí však žádost odvolal
s tím, že si dítko tohoto nedopatření již povšimnulo a balkon otevřelo.
Hlídka byla z výjezdu odvolána.

Dopadený sprejer má na svědomí devětadvacet zničených fasád různých objektů. Mezi jeho speciality patřil nápis
RUM.
Foto: Policie ČR
Prostějova,“ potvrdila trefu do černého Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Podle dalšího vyjádření se s tím mladý sprejer vůbec nepáral a bylo mu
úplně jedno, jestli ničí soukromý,
státní či městský majetek. Své nápisy, mezi nimiž vévodil „RUM“, nasprejoval na bezmála tři desítky objektů. „Šlo o budovy, ať už rodinné
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či panelové domy, prodejny, jedno
školní a předškolní zařízení, zastávky
MHD a farnost. Na ně všechny nasprejoval různobarevné nápisy různých velikostí. Celková škoda byla
zatím předběžně vyčíslena na téměř
pětaosmdesát tisíc korun,“ dodala
mluvčí krajské policie.
Konkrétně bylo zjištěno, že dvacetiletý
muž nápisy poničil budovy a objekty
na ulicích Brněnské, Mojmírově, Dolní,

Erbenově, Olomoucké, Emila Králíka, Plumlovské, dále na ulicích Šárka,
Újezdě, Kollárově, Palečkově, Kostelecké, Blahoslavově, Hliníky, Dykově, Rumunské, Drozdovické, Anenské, v Kolářových sadech, Studentské, Lidické
a Sádky. „Ke svému jednání se doznal.
V případě prokázání viny a odsouzení
mu za přečin poškození cizí věci hrozí
až roční pobyt za mřížemi,“ prozradila
závěrem Urbánková.
(mik)

NEPRODALI
PROSTĚJOV Krádeže železa jsou
takřka na denním pořádku. Minulý čtvrtek zasahovali strážníci
hned dvakrát proti výtečníkům,
kteří po Prostějově sbírají snad
všechno, co je možné zpeněžit ve
sběrných surovinách. Tentokrát
bezdomovci ale splakali nad výdělkem!
„V průběhu čtvrtka devatenáctého února vyjížděly hlídky strážníků hned dvakrát na oznámení ke krádeži plechů. V obou
případech se jednalo o stejné bezdomovce. Prvně pánové tvrdili, že
naložené železo na dvoukoláku našli
u opuštěného domu. Ve druhém si
pak oba zlodějíčci otevřeli branku
u nezabezpečené zahrady, kde si opět
vzali plechy. Ty naložili na dvoukolový vozík s úmyslem je zpeněžit ve
sběrných surovinách,“ informovala
o dalším ze série zásahů proti zlodějům kovů Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci neměli pro tento způsob obživy samozřejmě žádné pochopení
a bezdomovcům naložený dvoukolák

Bezdomovci s tímto naloženým
vozíkem nestačili do sběrny dojet, strážníci jim ukradené železo
zabavili.
Foto: Městská policie Prostějov
odebrali, načež železo vrátili zpět na
místo. „Majitelka vyčíslila hodnotu
plechů na sto korun a uložila si je na
vhodnější místo. Muži jsou podezřelí
z přestupku proti majetku, obě záležitosti byly postoupeny správnímu orgánu,“
konstatovala mluvčí strážníků s tím, že
poděkování patří oznamovatelům, kteří
si všimli nekalé činnosti těchto jedinců
a krádež nahlásili na linku 156. (mik)

Vybílili restauraci To je ale čuně... MOČIL ČERNÁ

NA PLUMLOVSKÉ na dveře prodejny! KRONIKA

PROSTĚJOV Policie aktuálně
pátrá po zloději či spíše zlodějích,
kteří doslova a do písmene vybílili
jednu z prostějovských restaurací.
Odvezli si odsud vybavení provozovny a způsobili více než stotisícovou škodu. Problém je, že ani policisté nevědí, kdy ke krádeži došlo.
„V průběhu uplynulého týdne se
vloupal do restaurace v Plumlovské
ulici v Prostějově zloděj. Odcizil
výčepní zařízení ve tvaru sudu na
víno, výčepní zařízení na pivo a dvě
tlakové lahve na kysličník uhličitý.
Dále z venkovního posezení odvezl
sestavu zahradního nábytku ze

➢ztitulnístrany

Ilustrační foto: www.123rf.com
dřeva, celkem tři stoly, šest lavic
a šest židlí,“ sečetla řádění zlodějů
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že majitel
restaurace vyčíslil celkovou škodu na
sto šestnáct tisíc korun.
(mik)

PROSTĚJOV Strážníci mají Olomouckou ulici i během víkendových diskoték ve zdejším nočním
podniku opravdu pod kontrolou.
Naštěstí! Díky kamerám totiž
bleskurychle zasáhli po neurvalci,
který se zřejmě pod vlivem alkoholu choval jako zvíře.
„Prostřednictvím městského kamerového systému byla v sobotu čtrnáctého února po páté hodině ranní zaznamenána osoba, jak vykonává malou
potřebu přímo na dveře prodejny.
V okamžiku příjezdu strážníků muž
dokončil močení a rozběhl se k za-

parkovanému vozidlu, na které skočil
zadnicí přímo na kapotu. Poté sesedl
z vozu a pokračoval směrem k hostinci,“ popsala situaci Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Na základě těchto událostí byl mladík po tomto neurvalém chování
strážníky zastaven. „Jednadvacetiletý
muž je svým jednáním podezřelý
z přestupků proti majetku a veřejnému pořádku, za což mu hrozí
u správního orgánu pokuta do výše
patnácti tisíc korun. A to i přesto, že na
vozidle nebyla zjištěna škoda,“ dodala
Adámková.
(mik)

Vyloupená dodávka

V blíže nezjištěné době od
12. do 15. února došlo ke vloupání do nákladního vozidla Fiat
Ducato, které bylo zaparkované na ulici Vítězslava Nezvala
v Prostějově. Zatím neznámý pachatel do něj vnikl po poškození
dveří a odcizil z něj autorádio,
z přihrádky pouzdro s ústřižkem
od dálniční známky na rok 2015
a z podlahy brašnu s pracovním
nářadím. Škoda odcizením byla
vyčíslena na téměř sedmnáct tisíc korun.

Komando „sbalilo“ snědé násilníky

Pavel Kima málem ZASTŘELIL
PARTNERA své ex-přítelkyně!
EXKLUZIVNÍ zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
a Michal KADLEC
PROSTĚJOV, STRAŽISKO To
bylo hodně drsné! Ale jak se říká,
na hrubý pytel patří ještě hrubší záplata. Policejní komando
v kuklách a se samopaly minulé pondělí 16. února pohotově zareagovalo
na brutální napadení romské ženy
a jejího přítele v ubytovně na Stražisku! Na svědomí jej má mít ex-přítel
a jeho příbuzný... Cikánské milenecké spory se totiž vyhrotily natolik,
že ke slovu přišla i odjištěná pistole
a kudla pod krkem! Není divu, že
policejní odveta na sebe nenechala dlouho čekat. A tak v pondělí
16. února dopoledne policejní zakuklenci beranidlem rozrazili dveře bytu Pavla Kimy na ubytovně
v Olomoucké ulici, načež došlo k zatčení.Těsněpředtímkomandonapřechodu pro chodce mezi Olomouckou
a Vápenicí „sebralo“ jeho bratrance,
který se ozbrojeného incidentu ve
Stražisku rovněž účastnil. Oba snědí
násilníci skončili ve vazbě.
Nekompromisní akce policejního komanda vystrašila všechny zdejší obyvatele, náhodné chodce i řidiče vozidel,
kteří na krátkou chvíli museli čekat, až
policejní zakuklenci ukončí svůj zásah
proti dvěma nebezpečným mužům sně-

dé pleti. Odveta za násilné přepadení bývalé družky jednoho z nich v ubytovně
ve Stražisku nenechala na sebe dlouho
čekat. Oběma teď hrozí až osm let vězení a na soud si počkají v chládku vazební
věznice.
Co se vlastně v neděli 15. února ve
Stražisku stalo? Večerník získal exkluzivní výpověď Romky, která se společně se svým novým přítelem stala
obětí žárlivosti bývalého partnera
a otce jejích tří dětí. „Předminulou neděli sem do ubytovny ve Stražisku přijel
můj bývalý druh Pavel Kima. Žili jsme
spolu dvanáct let, mám s ním tři děti, které jsou teď u babičky. Bydleli jsme společně v ubytovně v Olomoucké ulici. Je to
asi třičtvrtě roku, co jsme se rozešli, našla
jsem si jiného přítele, se kterým nyní žiji
tady. Pavel Kima mě totiž mlátil, po tom,
co jsem ho opustila, se vše ještě zhoršilo.
Kvůli jeho útokům museli u nás často
zasahovat policajti. Přestěhovala jsem se
tedy sem do Stražiska, ale on mě neustále pronásledoval..,“ svěřila se třicetiletá
sympatická Romka, která si však nepřála
zveřejnit své jméno. Barvitě ale vylíčila,
co uvnitř ubytovny stalo...
„Něco po desáté dopoledne sem Pavel dorazil i s mým bratrancem. Vtrhli
dovnitř, byli agresivní, chtěli mě zmlátit. Když se mě můj současný přítel zastal, tak ho chytli, Pavel mu dal pistoli
k hlavě a můj bratranec mu držel nůž
pod krkem. Pak Pavel pistoli natáhl, hrozně jsem se v tu chvíli bála, co
bude. U Pavla jsem pistoli nikdy ne-

viděla, nevím, kde ji vzal. Myslím, že
s ní neumí zacházet, mohl vystřelit i kdyby nechtěl. Hodně řvali
a pak tady ohrožovali sousedy. Šel
z nich strach. Byli tady asi půl hodiny
a pak odešli. I přesto, co se stalo, jsem
policajty volat nechtěla, ale udělal
to soused, který se asi bál, že se celá
hrůza bude opakovat. V pondělí ráno
sem dorazila kriminálka, tak jsme jim
to všechno popsali,“ uvedla žena, která se stala obětí žárlivého expřítele.
Policisté tuto událost vyhodnotili jako
obzvláště závažnou a na pomoc si zavolali speciální jednotku z Ostravy. Oba
násilníky bylo zapotřebí co nejdříve
dopadnout, což se podařilo minulé
pondělí po poledni v Prostějově. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou
mužů ve věku devětadvacet a třicet let,
které obvinili ze spáchání trestných
činů vydírání a porušování domovní
svobody. Tohoto jednání se měli dopustit v neděli patnáctého února v obci
na Prostějovsku vůči třiatřicetiletému
muži. Překvapili ho v pokoji jednoho
z objektů, kde byl s přítelkyní. Bez jeho
souhlasu vstoupili dovnitř a fyzicky ho
napadli, přičemž ho ohrožovali zbraní
a vyhrožovali mu fyzickou likvidací.
Poté odešli pryč. Napadený muž utrpěl
lehké zranění,“ popsala z policejního
pohledu brutální napadení v ubytovně
ve Stražisku Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje a víceméně tak potvrdila výpověď napadené Romky.

„Na základě získaných informací
a poznatků policisté muže, podezřelé z tohoto jednání, ve spolupráci se
zásahovou jednotkou Moravskoslezského kraje a po získání předběžného
souhlasu státního zástupce zadrželi
na ulici Olomoucké v Prostějově.
Oba byli umístěni do policejních cel.
V úterý sedmnáctého února si převzali
usnesení o zahájení trestního stíhání
pro trestné činy vydírání a porušování domovní svobody, za které jim,
v případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“
dodala Štrbáková s tím, že důvodem
jejich jednání měl být spor o ženu,
přítelkyni poškozeného. „Ze strany
policejního orgánu byl dán podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí
obviněných do vazby, který byl soudem
akceptován. Oba muži byli skutečně
eskortováni do vazební věznice,“ potvrdila mluvčí krajské policie.
O tvrdosti zásahu policejního komanda svědčí i výpověď správce ubytovny v Olomoucké ulici.
„Vůbec se s tím nepárali, beranidlem
rozrazili dveře bytu toho Roma
a uvnitř ho zatkli. Ten chlap byl tak překvapený, že se vůbec nezmohl na odpor. Kde vzal zbraň, to fakt nevím, ale
u těchto lidí to nebude zřejmě žádná
výjimka. Oni když jsou sami, tak se
s nimi dá bavit, ale jak jsou ve větší skupině, už bývá většinou problém,“ řekl Večerníku správce ubytovny, jehož jméno
má redakce k dispozici.

Vzal i celou bránu

Škodu za sedmnáct a půl tisíc
korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který někdy v době
od 15. prosince loňského roku
do 14. února roku 2015 odcizil z volně přístupné parcely
v Čechovicích kovovou dvoukřídlou bránu a z plotu odřezal
sedm dvoumetrových železných sloupků a jednu plotovou
výplň. V případě jeho zjištění
mu za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Lapka ve sklepě
Neznámý zloděj v době od středečního večera 18. do čtvrtka
19. února vnikl do přízemí panelového domu na ulici Belgická v Prostějově. Prošel až do
prostoru sklepních kójí, kde na
jedné z nich poškodil zámek.
Ze sklepa odcizil majiteli horské kolo v hodnotě patnácti tisíc korun. Policisté po zloději
pátrají. Za přečin krádeže mu
v případě jeho dopadení a prokázáni viny hrozí až dvouletý
pobyt ve vězení.
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s městskou policií

Chlapec na útěku
Nezletilce v pátrání objevil strážník
během půlhodiny, když předminulý pátek 13. února po půl deváté večer byla předána informace
od policisty operačního střediska
o pohřešovaném dítěti ve věku
dvanácti let. Sdělení bylo předáno všem hlídkám městské policie.
Přibližně za třicet minut po přijetí
tohoto oznámení nalezli strážníci
nezletilce přímo v centru města.
Poté byl chlapec převezen do místa
bydliště, kde se toho času nacházeli
i policisté.

Neukradli, odtáhli!
Řidič zaparkoval minulé úterý
17. února své vozidlo ve vjezdu
do domu, tímto ovšem znemožnil bydlícímu vyjet svým autem.
Strážníkům se nepodařilo zkontaktovat přestupce, a proto byla
přivolána odtahová služba. O odtahu byla vyrozuměna Policie ČR.
Posléze při návratu k odstavenému
vozu, který již na místě nebyl, pojal
muž podezření o odcizení a svou
domněnku oznámil policistům.
Ti ho rozhodně potěšili, neboť vyšlo najevo, že se o krádež nejedná.
Poté se muž dostavil na služebnu
městské policie a přestupek s ním
byl projednán na místě v blokovém
řízení a vůz mu byl předán.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ

A PADLA MILIONOVÁ POKUTA KRONIKA
Společnost Wikom obrala stát na daních o více jak tři miliony korun..
PROSTĚJOV Tak tohle se povedlo! Rozplést případy daňových
úniků bývá nesmírně náročné. Nyní se tento, při jisté vychytralosti českého národa, až husarský kousek podařil prostějovskému soudu, který minulé pondělí odsoudil Zdeňka Čecha a Pavla Pospíšila. Oba jednatelé společnosti Wikom odcházeli nejen
s podmíněnými tresty, ale také s vysokými pokutami.
Společnost Wikom se zabývala zejména
zednickými pracemi. Její jednatele státní zástupkyně vinila ze zkrácení daně.
Z nezávislého znaleckého posudku
totiž vyplynulo, že od roku 2009 do
září 2011 díky neoprávněnému nad-

měrnému odpočtu DPH stát připravili asi o 2 331 000 korun. Další téměř
milion korun jim měl „za prsty“ zůstat díky zmanipulovanému výpočtu
daně z příjmu právnických osob.
Trestného činu se měli dopustit tím, že

finančnímu úřadu předložili falešné faktury na stavební zboží, které nikdy neodebrali ani nezaplatili. Na závažné obvinění oba obžalování z počátku nijak
nereagovali. Později se snažili přenést
odpovědnost na jednoho ze svých
spolupracovníků, který mezitím zemřel. Této verzi však soud neuvěřil
a oba odsoudil na šestatřicet měsíců
do vězení, trest jim pak podmíněně
odložil na čtyři roky.
„Ve prospěch obou obžalovaných
svědčilo zejména to, že nebyli dosud

trestáni. Na druhou stranou přitěžující okolností jistě byla výše způsobené
škody,“ odůvodnil soudce Petr Vrtěl,
který oběma uložil i vysoké finanční
sankce. Zdeněk Čech musí zaplatit
300 tisíc korun, Pavel Pospíšil dokonce jeden milion. „Pokud by tuto
částku neuhradili, čeká je náhradní
trest v podobě pěti set dnů vězení,”
dodal Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obžalovaní si ponechali lhůtu pro
možnost odvolání.
(mls)

Zlodějka kol dostala 25 MĚSÍCŮ NATVRDO
Nelly Šilerová: „Okradení jsou žebráci!““
PROSTĚJOV Už dlouho neměl prostějovský soud na pažbě tak velkého zloděje
kol. Minulé pondělí 16. února byl vynesen rozsudek nad mladou „feťačkou“
Nelly Šilerovou, o jejímž případu Večerník informoval již v minulém vydání. Teď
si před tribunálem vyslechla rozsudek,
který zněl nejen v jejich uších pořádně
krutě... Ale zaslouženě, této slečně totiž
byla prokázána krádež celkem patnácti
bicyklů...

Nelly Šilerová už byla v minulosti odsouzena za
vloupání do domu v Nerudově ulici. Přestože
byla v podmínce, kradla vesele dál. Ač musela
jasně počítat s tím, že může skončit ve vězení,
těžkou hlavu si z toho nedělala. „Celý soud
se mnou je šaškárna. Jenom mě štve, že jsem
musela těm žebrákům zaplatit za kola,“ napsala
ještě před vynesením rozsudku Nelly Šilerová
v dopise dalšímu ze svých kamarádů.
Ze záznamu probačního úředníka navíc jasně
vyplynulo, že se opakovaně nedostavila na test

na drogy, přičemž požívalaa zejména perviímu odsouzetin. „Vzhledem k předchozímu
lze v jejím
ní i postoji obžalované nelze
odmíněpřípadě už uvažovat o podmíněůvodnil
ném odsouzení,“ odůvodnil
trest ve výši více jak dvou
rtěl.
roků soudce Petr Vrtěl.
Zatímco u soudu vystupovala Nelly Šiyl
Rozsudek dosud nenabyl
lerová celkem kultivovaně, v soukroprávní moci, obžalovaná si
mí dávala jasně najevo svoji aroganci
a nepochopitelný pocit nadřazenosti.
žponechala lhůtu pro možFoto: Martin Zaoral
mls)
nost odvolání.
(mls)

Ladila rádio,
vrazila do sloupu

V pondělí 16. února krátce před
sedmou hodinou ráno došlo na
ulici Anenské v Prostějově k havárii
osobního vozidla. Z provedeného
šetření vyplývá, že devatenáctiletá
řidička se dostatečně nevěnovala řízení, ladila rádio, a v křižovatce s ulicí Drozdovickou narazila do sloupu
veřejného osvětlení. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná
škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc
korun. Mladé řidičce byla uložena
bloková pokuta.

Bez světel a opilý

Předminulou neděli 15. února
v dopoledních hodinách zastavili
policisté na ulici Konečné v Prostějově vozidlo Volkswagen Transporter. Nemělo totiž za jízdy rozsvícená
světla. Při kontrole provedli u devětapadesátiletého řidiče dechovou
zkoušku a naměřili mu přes jedno
promile alkoholu v dechu. Na místě mu policisté zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je muž podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

netové stránky www.vecernikpv.cz

NÁMĚSTÍ T.G.M! „VELKÝ BRATR“
mátor

Pišťák
Skanska na našem náměstí doposud
předvádějí. Znovu ale zdůrazňuji, že
za opakované rozebrání a položení
dlažby před budovou radnice nedostane firma od města už ani korunu!
A kromě toho, s představiteli firmy
Skanska jsme hovořili a informovali
je o tom, že mají u nás velký černý
puntík. Její práci budeme nyní
o to přísněji sledovat a posuzovat,“ řekl natvrdo Miroslav
Pišťák.
Tento rok budou muset být
Prostějované
každopádně trpěliví, na náměstí se
bude hlavně v prvním pololetí hodně vrtat, kopat
a kácet.

Muž ležící na silnici

Nemusí se vždy jednat o opilce, když
leží bezvládně na silnici! „V pátek třináctého února se stal případ, který ani
zdaleka není běžný. Strážníci vyjížděli k nahlášenému případu opilého
muže ležícího na krajnici vozovky.

Razie v barech

Rovněž v pátek třináctého se strážníci městské policie společně s hlídkami Policie ČR zúčastnili preventivní
akce. „Ta byla zaměřena na kontrolu
barů a restaurací, zda v nich obsluha
nenalévá alkohol mladistvým. Musím konstatovat, že ani v jednom případě jsme nezjistili porušení zákona
v tomto smyslu, a to jsme zkontrolovali patnáct provozoven. Je pravda,
že samotní majitelé barů a jejich obsluhy si dávají už velký pozor, aby nenalili alkohol osobě mladší osmnácti

Dvanáctiletý na útìku

“

Muž se šťastným úsměvem
a bez řečí zaplatil pokutu i poplatek za odtah!

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

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

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

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

ROMAN KONFÁL

ERIK DŽUDŽO

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je
43 let, měří zhruba 185 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé vlasy
a v současnosti nosí bradku.

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

Šlo ovšem o drahý špás
pro pár desítek lidí…

PROSTĚJOV Kauza okolo společnosti Manthellan a jejího projektu
výstavby obřího obchodního centra
Galerie Prostějov během uplynulého týdne rapidně ožila. Její zástupci
se konečně sešli s prostějovskými
radními. Ale pozor, na světě je další
žaloba, tentokrát od Prioru…
„Proběhlo jednání, na kterém si obě
strany vyměnily svá stanoviska. Společnost Manthellan deklarovala, že
pokračuje v přípravách projektu Galerie Prostějov a vedení města konstatovalo, že dodržuje literu smlouvy

let nebo již podnapilým osobám. otázka pro rodiče,“ pokrčil rameny okamžitě uklidněn, že o odcizení nejde.
Hrozí totiž za to velké sankce,“ uvedl šéf prostějovských strážníků.
Muž pak přišel na naši služebnu a se šťastJan Nagy.
ným úsměvem a bez řečí zaplatil pokutu
i poplatek za odtah,“ popsal Jan Nagy.
Rád zaplatil pokutu!
K poměrně úsměvnému případu došlo
Pouze jeden ze sta...
A do třetice pátek 13. února. Strážní- minulé úterý 17. února večer. Fakt, že
ci dostali hlášku od kolegů z Policie majitel auta nahlásil jeho odcizení, to Na pondělním jednání zastupitelstva
ČR, že rodiče pohřešují dvanáctile- ještě k smíchu moc není. Ale nad po- slyšel velitel prostějovských strážníků od
některých komunálních politiků připomínky ohledně nebezpečného chování
cyklistů, kteří hlavně časně ráno při cestě
do práce mají neosvětlená kola a ohrožují
tím nejenom sebe, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. „Kontrolní akce provádíme pravidelně, naposledy v úterý
17. února. A mohu zodpovědně prohlátého syna. „Tuto zprávu jsme obdr- kračováním události už cukají koutky... sit, že tento přestupek byl zjištěn v průželi okolo dvacáté hodiny. Chválím „Muž totiž zaparkoval na místě, kde je to měru u jednoho cyklisty ze sta,“ brání se
tímto naše strážníky, protože klučinu zakázané, totiž přímo před vjezdem do kritice Jan Nagy.
dokázali během čtyřiceti minut najít domu, ze kterého pak občan nemohl vy- „Uplynulé období lze z mého pohledu
na náměstí T. G. Masaryka. Nechci jet. Auto bylo odtaženo odtahovou služ- hodnotit tak, že zůstalo v mezích dobrése pouštět do rozboru toho, proč se bou. Takže když chlapík zděšeně hlásil ho stavu veřejného pořádku. Samozřejchlapec nevrátil domů, to je spíše policistům, že mu někdo ukradl vůz, byl mě, ze strany prostějovských občanů do-

PROSTĚJOV I přes veškerou
vážnost, která provázela pondělní jednání prostějovského
zastupitelstva, tu a tam zazněla
i velmi úsměvná slova. Ty nejlepší perličky Večerník jako vždy
zachytil.

-CåFÚRQJ[DKXwGEJPQEQ\CUVWRKVGNÆąGMNKUPÊOCN[YGDQXÆ
MCOGT[2TQUV÷LQXCPÆVCMOQJNKQHKEK¾NP÷UNGFQXCVRąÊOÚRąG
PQU\LGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXCRQRTXÆXJKUVQTKKO÷UVC
2x foto: Michal Kadlec

vatelé nebo jiní, systém nesleduje IP adresy, ale počet přístupů na stránku. Před zahájením jednání zastupitelstva
v pondělí 16. února těsně před jednou hodinou odpolední měla webová stránka zaznamenáno zhruba 280
přístupů, po ukončení jednání asi 1 100. Počet návštěvníků na stránku s odkazem na on-line videopřenos se
zastavil na čísle 1 786,“ sdělila Večerníku Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.
A kolik vůbec stojí městskou kasu onen špás s přímým
přenosem? „Pořízení veškeré techniky, tedy hardwaru
a potřebného softwaru stálo sto padesát tisíc korun bez
DPH. Toto zařízení se tak stalo majetkem města. Všechny ostatní služby, tedy úložiště, anonymizaci, servis, vzdálený dohled po dobu online přenosu vysoutěžilo město
za třistapadesát dva tisíc korun bez DPH na dobu čtyř
let,“ poskytla přesné údaje Jana Gáborová.
(mik)

…a padla další žaloba. Od Prioru!

Omyl s opilcem, dítě na útěku a úsměv za pokutu…
Vyšlo najevo, že ho nesrazilo auto,
nikdo ho nenapadl, ani nebyl pod
vlivem alkoholu. Strážníci zjistili, že
muži se udělalo špatně, upadl na zem
a zranil se v obličeji. Byla mu okamžitě přivolána sanitka, která ho odvezla
do nemocnice. I o takových věcech je
naše služba,“ podotkl Jan Nagy.

PERLIÈKY

E\OXWRKR
PROSTĚJOV Je to skutečně výhodná investice? Jistě, pro transparentnost radnice všechno, ale za tolik
peněz kvůli pár desítkám lidí? Pořizování přímých
přenosů z jednání zastupitelstva bude stát městskou
kasu za celé čtyři roky 552 000 korun, a to ještě bez
DPH. Jak se Večerník dozvěděl, v pondělí sledovalo
diskuze zastupitelů v jeden okamžik pouhých 160
diváků...
„Někdy jich dokonce bylo ještě o dvacet méně, pak se
další přihlásili. Samozřejmě nevíme, zda to byli titíž uži-

Velitel Městské policie Prostějov Jan
Nagy.
Foto: archiv Večerníku

šlo k několika přestupkovým jednáním
a dokonce bohužel i ke spáchání trestných činů. Ale minulé dny opravdu nijak
nevybočily z průměru,“ uzavřel Jan Nagy.
(mik)

Je až neuvěřitelné, že dvacetiletého sprejera nemohla
policie patnáct měsíců dopadnout a mladý zlotřilec si
tak mohl v Prostějově dělat,
co se mu zlíbí.Ale na každého jednou dojde, takže
i tento ničitel majetku byl
dopaden.

29
Zatím mu kriminalisté „přišili“ devětadvacet objektů poničených sprejerskými výtvory, nejčastěji šlo o obří nápisy
„RUM“. I když… darebákovi
za škodu ve výši pětaosmdesát tisíc korun hrozí pouhý
rok vězení. Ale o tom, že majitelé poničených budov budou
chtít finanční náhradu, není
sebemenších pochyb.

0C UVQNGVQW OCVKéMW TCFPKEK VGò PGPÊ \TQXPC R÷MPÚ RQJNGF
1XwGO Cå UG NGwGPÊ QFUVTCPÊ WXKFÊOG X÷å X PQXÆO J¾XW

(QVQ,QUGH2QRGNMC
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ze zastupitelstva

KAUZA Manthellan ožila

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Podle velitele
Městské policie Prostějov nebylo pro strážníky uplynulých
deset dní nijak výjimečných.
Jenomže to je pouze pohled
profesionála, my laici jsme našli hned několik případů, které
strážníci byli nuceni řešit. Od
krádeží v obchodech počínaje,
přes kontroly cyklistů a hledání
pohřešovaných konče... S Janem Nagyem načal Večerník již
druhé kolečko po návštěvách
šéfů složek IZS v Prostějově.

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

o smlouvě budoucí na prodej předmětných pozemků,“ informoval Večerník Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Na
otázku, zda si s představiteli Manthellanu radní vyříkali i jejich žalobu kvůli
údajnému zmaření projektu chybným
územním plánem, pokrčil jen náměstek rameny. „Žaloba byla už podána,
rozhodnout musí soud,“ poznamenal
Pospíšil.
Jenomže žaloba Manthellanu na město
není jediným právním sporem okolo
plánované Galerie Prostějov. „Společ-

nost Prior podala žalobu na neplatnost
smlouvy o smlouvě budoucí, kterou
uzavřelo město Prostějov s Manthellanem. Vyčkejme tedy rozhodnutí
příslušného soudu, pak budeme mít
relevantní informace, jak bychom měli
vůči Manthellanu postupovat my,“ řekl
na pondělním jednání zastupitelstva
města primátor Miroslav Pišťák.
Zjednodušeně řečeno, pokud by soud
na popud Prioru uznal smlouvu mezi
městem a Manthellanem za neplatnou, dlouholetý problém by se jaksi
(mik)
vyřešil sám…

* „Jestli chcete zpolitizovat
Radniční listy, tak nám budiž
nebe milostivo!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD)
reagoval na diskuzi ohledně příspěvků
jednotlivých politických stran a hnutí
v městském periodiku
* „Nestihl jsem svůj protinávrh
podat písemně, byl jsem teď
čtrnáct dní lyžovat...“
omlouval svoji nepřipravenost Aleš
Matyášek (TOP 09)
* „Jestli v Prostějově existují hovada, pak mohu jen pokrčit rameny!“
Žádné servítky si nebral s problémem
sprejerství ve městě primátor Miroslav
Pišťák (ČSSD).
* „Já chápu, že se vám nelíbí, co
říkám, ale vypínat mě nemusíte!“
Tomáš Blumenstein zaprotestoval proti nečekané závadě na jeho mikrofonu.
* „To v těch Spitznerových sadech
budete pořádat závody sajdkár?!“
Otázka Petra Kousala (KDU-ČSL)
směřovala radním kvůli nadmíru
širokému chodníku v revitalizovaném
parku.
* „Jsou to fakt přímo magistrály...“
Václav Kolář (TOP 09) měl
na přemíru betonu a asfaltu ve
Spitznerových sadech stejný názor.
* „Přichází čas na zodpovězení
vašich otázek. Já už si je ale nepamatuju!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) se
na okamžik zatvářil bezradně
* „Tome, to bychom na radnici
nemohli koupit ani nové záclony, když ODS deklarovala
v předvolební kampani radnici
bez záclon!“
Alois Mačák (ČSSD) zpražil s úsměvem
Tomáše Blumensteina (ODS), který na
zastupitelstvu nakousnul téma politické
korupce a pletichaření.
Zachytil MICHAL KADLEC

SITUACE

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„V PARLAMENTU“

DOČKÁME SE SEVERNÍHO OBCHVATU?

SE ZLEPŠILA

„Snad se začne v roce 2019,“ věří Alois Mačák

>>> dokončení ze strany 4
Naposledy to byl mladík, který
opakovaně pořádal večírky přímo
na pavlači a zval na ně přátele, kteří
pak u něj přespávali. Proto jsme mu
neprodloužili smlouvu. Byl to však jediný podobný případ za celý uplynulý
rok,“ reagovala Hájková, která si pochvaluje možnost, že nájemní smlouvu
lze uzavřít na půl roku či dokonce jen tři
měsíce. „Pokud se nájemník neosvědčí,
smlouvu mu neprodloužíme a nahradí jej jiný. V současnosti evidujeme
čtyřista třicet žádostí o městské byty.
I díky tomu si lidé začali víc vážit toho,
že mají střechu nad hlavou,“ doplnila
šéfová odboru kanceláře jednatele.
Dalším jednoznačným ukazatelem
zlepšenéhostavujeifakt,žesetuovíce
jak polovinu snížil počet neplatičů.
V roce 2012 dlužila na nájemném více jak
třetina obyvatel, nyní je to pouze třináct
procent z nich. „Tehdejší pohledávky
činily dvěstě dvacet tisíc, nyní je to pouze
deset tisíc korun,“ potvrdila. Navzdory
zlepšení atmosféry v domě se samotná
budova nachází dlouhodobě v nepříliš
dobrém stavu. Zatím se sice v celém objektu vyměnila okna, na druhou stranu
minulý týden spadl kus omítky. „Už to
řeší stavební firma, která to co nejdříve
opraví,“ ubezpečila v této souvislosti
Marie Hájková.
„Parlament“ v Šárce je v majetku města.
Kompletní oprava by si vyžádala řádově
desítky milionů korun. Město o ní sice
uvažuje, v současnosti však není na
pořadu dne.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Doprava ve městě ho potřebuje jako sůl. Severní
vnější obchvat je však stále v nedohlednu, obzvláště když majitelé
tolik potřebných pozemků nadále
odmítají prodej potřebného prostoru. Prostějovský radní, zastupitel za ČSSD a první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák (na snímku) věří, že by
se ledy mohly konečně prolomit
a tuto investiční akci za 400 milionů korun plánuje zahájit v roce
2019. Co dále prozradil v seriálu exkluzivních rozhovorů Večerníku?
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Vrahoviètí se doèkají

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.

„Skanska má u nás černý puntík,“ zkonstatoval prim

„Snad lešení nebude na radnici věčně, vypadá to strašně,“ komentovala
současný stav radniční věže zahalené
do železných trubek a látkové clony

proti prašnosti jedna z obchodnic
na náměstí T. G. Masaryka. Nikoliv, opravdu to nebude trvat věčně,
rekonstrukce stoleté věže má skon-

čit zhruba v polovině tohoto roku.
„V případě generální opravy fasády
a celé čelní strany radnice počítáme letos s částkou čtrnácti milionů korun,“ připomněl první muž
magistrátu.
Co se týká revitalizace celého
náměstí, firma Skanska vyhrála
výběrové řízení, protože nabídla
nejnižší cenu ve výši 22,7 milionu
korun. Pořád je to ale více peněz,
než původně předpokládali autoři
projektu. „Ano, počítali jsme s náklady ve výši šestnácti milionů korun. A jelikož se vloni už prostavělo
3,7 milionů korun, byli jsme nuceni
schválit rozpočtové opatření na další
tři miliony. A jsem rád, že i přes určitou kritickou diskuzi s tím nakonec
souhlasila většina zastupitelstva,“
vysvětlil zvýšené náklady Miroslav
Pišťák.

„V rámci stavebních prací bude letos
provedena revitalizace dlážděných
ploch ve středu náměstí, dojde k instalaci nového veřejného osvětlení,
mobiliáře, rozvodů závlahy a silové
elektřiny pro pořádání akcí na náměstí,“ popsal harmonogram prací Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic města s tím, že na rekonstrukci náměstí je přislíbena finanční
dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava ve výši
zhruba 18 milionů korun.
Projekt revitalizace celého prostějovského náměstí výrazným způsobem
ovlivňují památkáři. „Vím, že zastávají názor, podle něhož na náměstí
T. G. Masaryka nepatří žádná zeleň.
Ale my bychom se spíše měli zaměřit
na občany. A ti, jak jsem se přesvědčila, jsou zvyklí na košaté stromy,
keře a dokonce i jehličnany, které
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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.

PROSTĚJOV Statutární město Prostějov připravilo k výročí radnice výstavu fotografií, která bude k vidění v reprezentačních
prostorách Zastoupení Olomouckého kraje při Evropské unii v Bruselu. Slavnostní vernisáž této velkolepé výstavy se
uskuteční již ve středu a prostějovskou delegaci povede radní Josef Augustin (KSČM).
V sídle Evropské unie budou k vidění fotografie radnice v Prostějově, které připomenou stoleté výročí od dokončení budovy,
letecké snímky města a fotografie z oslav výročí, které probíhaly v minulém roce. Vernisáž výstavy bude doplněna ochutnávkou
specialit z kraje. Pro návštěvníky tak budou připraveny olomoucké tvarůžky, moravské klobásky, domácí sýr, hanácké koláčky,
slivovice nebo moravské víno.
„Regiony se v zahraničí aktivně představují místnímu publiku a lákají potenciální návštěvníky. V bruselském prostředí se snažíme
navazovat nové kontakty se zástupci institucí Evropské unie. Jsem rád, že se ve spolupráci se statutárním městem Prostějov podařilo
připravit kvalitní prezentaci našeho kraje,“ uvedl k výstavě náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer.
„V Bruselu jsem byl už dvakrát jako host Evropského parlamentu. Teď to ale bude něco úplně jiného. Reprezentovat
Prostějov na tak významné výstavě je pro mě obrovská čest,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Josef Augustin, který
v čele delegace na poslední chvíli nahradil náměstka primátora Jiřího Pospíšila.
(mik)

KAPOUNEK ŽIJE V OLOMOUCI,
hlásají jeho vlastní pirátské stránky!
PROSTĚJOV Tady někdo lže! Zastupitel za Změnu pro Prostějov zareagoval na pondělním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova na
reportáž Večerníku, která poukazuje
na jeho současné bydliště v Olomouci,
velmi krátce. „Nepotřebuji třicet dnů,
abych se vyjádřil. Bydlím v Prostějově,
média lžou,“ shrnul před zastupiteli
Petr Kapounek. Aniž si to ale uvědomil, sám si zřejmě protiřečí. Anebo má
věcech, slušně řečeno, nepořádek!
Večerník si totiž na základě upozornění
celé řady svých čtenářů „kliknul“ na webové stránky Pirátské strany, jejíž prostějov-

skou odnož vede právě Kapounek. „Petr
pochází z Prostějova a od roku 2011 žije
v Olomouci,“ píše se doslovně na jeho
profilu, který měli k dispozici i jeho voliči
před loňskými komunálními volbami.
Nedopustil se tedy ještě většího přehmatu
než komunista Jaroslav Šlambor či Marcela
Župková z ANO 2011? I oni kandidovali
do prostějovského zastupitelstva, přestože
už nějaký čas žijí ve Skalce, respektive ve
Výšovicích. „Narodil jsem se v Prostějově, žil jsem zde, ale i v jiných městech. Po
škole jsem se do Prostějova vrátil, pak jsem
několik let byl v Olomouci a přibližně od
poloviny roku 2014 žiji znovu v Prostě-

jově. Na nepravdivost vašich informací
jsem vás upozornil, dezinterpretovali jste
to jako výhružky, nechápu proč. Profil na
webu pirati.cz není dlouho aktualizovaný,
sjednám nápravu,“ zareagoval ve čtvrtek
19. února na opětovný dotaz Večerníku
Petr Kapounek.
Jenomže zastupitel Kapounek se do
svých vyjádření pěkně zamotává. Jak
jsme si totiž ověřili, webové stránky Pirátů
byly aktualizovány už s datem roku 2015.
A Kapounkovo bydliště v Olomouci na
nich zůstalo! Takže logicky vzato, někdo
tady opravdu nemluví pravdu, nebo
minimálně mlží...
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spěvku ve výši patnácti milionů korun opravila pro potřeby Univerzity
Tomáše Bati ze Zlína, která však zcela
nečekaně vzala po necelých třech letech z Prostějova „roha“. Co ale teď,
když podle smlouvy s ministerstvem
financí bylo podmínkou dotace zdejší desetileté působení studijní organizace v uvedené budově?
Ivana Hemerková, údajně po dohodě s ředitelem RG a ZŠ ve Studentské ulici Rostislavem Halašem,
ministerstvu „papírově vykázala“,
že uvolněné prostory využilo pro
své učebny právě prostějovské reálné gymnázium. Halaš ale údajnou
dohodu popřel a tvrdí, že o ničem

takovém vůbec nevěděl. Proto opoziční zastupitelé obvinili Ivanu Hemerkovou z podvodu, a požadovali
její rezignaci.
V pondělí 16. února se ale na jednání zastupitelstva nedělo v tomto
směru nic zásadního. Náměstkyně
primátora totiž předstoupila před
zastupitele s náhradním řešením
celé zapeklité situace. „Ve čtvrtek
dvanáctého února jsem se zúčastnila
jednání na Ministerstvu financí České republiky v Praze. Dohodli jsme
se, že obratem podáme novou žádost o rozšíření uživatelů budovy na
Husově náměstí. Pravé křídlo budovy bude tedy nově využívat pro své

nyní chceme pokácet. Jde mi také
o dva vysoké habry, které mají ustoupit plánovanému kluzišti. V tomto
bych byla velmi opatrná, občané
jsou spokojeni se současnou úrovní
zeleně v centru města,“ přednesla
na zastupitelstvu svůj názor Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL).
Hodně kritiky se při pondělním
jednání sneslo na firmu Skanska,
která vyhrála výběrové řízení na
další část revitalizace centrálního
náměstí. „Nechápu, že konkurz vyhrála opět Skanska, která dělala dlažbu před radnicí a čtyřikrát ji musela
předělávat, protože byla nekvalitní.
Ptám se, zda by nebylo lepší upustit
od projektu nového vydláždění takzvané kuželny. Po těchto zkušenostech se totiž trochu bojím, že tento
projekt bude místo několika měsíců
realizován dva roky. A mít rozkopané
centrum města tak dlouho, to je přece neúnosné,“ rýpnul si do stavbařů
další lidovecký zastupitel Petr Kousal. Na návrh opozičního zastupitele zrušit rekonstrukci kuželny ale
ostře zareagoval první muž radnice.
„Výborný nápad pane kolego, jestli chceme přijít o osmnáctimilionovou dotaci, tak klidně všechny
práce zastavme a nedělejme vůbec
nic. A ujišťují vás, že v tom případě bychom podobnou dotaci
nedostali dalších padesát let,“
ozval se primátor Miroslav Pišťák
(ČSSD), ale v dalším proslovu už
pokračoval mnohem smířlivěji.
„Na druhé straně je pravda, že
také já jsem maximálně nespokojen s tím, co subdodavatelé firmy

GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

Lidstvo jde kupředu mílovými kroky.
Čas od času se v jeho historii objeví
převratné momenty, které ho v jednu
chvíli posunou o pořádný kus dál. Tyto
významné události se staly důležitými
mezníky na ciferníku lidského vývoje.
Patří mezi ně například vynález kola,
tavení železa, objevy gravitace, sluneční
soustavy, chemické soustavy prvků, parního stroje, principu dědičnosti, letů do
vesmíru, internetu či porna.

Jakmile ručička na ciferníku dějin dospěla k těmto historickým okamžikům,
bylo jasné, že svět po nich nebude stejný
jako před nimi. Už nyní můžeme směle
prohlásit, že zahájení on-line přenosů
z jednání prostějovského zastupitelstva
k takovýmto přelomovým událostem
nepochybně nepatří.
Nejenže mělo výrazně menší sledovanost než například přistání astronautů
na měsíci, v popularitě by to prohrálo asi
s každým lechtivým snímkem, kterých
jsou na webu miliony. Najdou se i takoví, kteří tvrdí, že sdílení porna byl ten
hlavní a pravý důvod vzniku a zejména
rozvoje celého slavného internetu.
Mají v takové situaci (a v takové konkurenci) on-line přenosy z prostějovského
zastupitelstva vůbec nějaký smysl? Navzdory všem skeptikům říkám, že ano!

HLAS LIDU

potřeby Základní škola Prostějov,
ulice Kollárova a Městská knihovna
v Prostějově,“ uvedla Ivana
Hemerková.
„Obecně toto řešení vítám, jenom
doufám, že o něm vědí i ředitelé
zmíněných institucí,“ zareagoval
opoziční zastupitel za ODS Tomáš Blumenstein. „Ano, mám
písemný souhlas od obou z nich,“
odpověděla náměstkyně primátora pro školství.
A tak opoziční zastupitelé rezignaci
náměstkyně primátora nakonec ani
nepožadovali... A v případě souhlasu
zmíněného ministerstva se nebude
vracet ani příslušná dotace. (mik)

Proè nás trestáte?
Jak je proboha možné, že ještě
před rokem byli radní rozhodnuti zbourat celá Jezdecká kasárna
a teď se dozvídáme, že chtějí nechat
zachovanou tu polorozbořenou obludu? Může mi někdo přesně říct, který
blázen o tom rozhodl? Byl nám slibován velký park a místa pro auta, včetně
nového kulturáku. Místo toho teď budeme zase trpět nájezdy bezdomovců
a feťáků, kteří hlavní budovu bývalých
kasáren jen drancují a venku dělají
bordel. K čemu městu ta ruina bude
a proč nás tak obyvatele Jezdecké ulice
a Šárky páni radní trestáte?
Miloš Karásek, Prostějov
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

PŘED PORNEM? Jak jsem se těšila na jaro

HLAS BOŽÍ

3UŢäYLKVEXGRYRXQDÅ+XViNX´
PROSTĚJOV Rezignace náměstkyně primátora pro školství Ivany
Hemerkové (PéVéčko) se nekoná! Problém se zakrytím možné
nutnosti vrátit dotaci a penále
v celkové výši třiceti milionů korun je, zdá se, definitivně vyřešen.
Jak Večerník informoval v minulém čísle, žádali opoziční zastupitelé hlavu náměstkyně za to, že
papírově převedla do zrekonstruované budovy na Husově náměstí Reálné gymnázium a základní
školu ze Studentské ulice, ovšem
bez vědomí jeho ředitele Halaše...
Budova bývalé základní školy na
„Husáku“ se za přispění státního pří-

publicistika

Proč
dát
přednost
zastupitelstvu
LEŠENÍ, PLOTY A HLUK. TO JE DNEŠNÍ

P R O S T Ě J OV I nvestiční
PŮVODNÍ
akce,
která je momentálně
ZPRAVODAJSTVÍ
v
Prostějově
asi nejvíce vipro Večerník
dět. Není divu, protože je
Prostějovanům také nejvíce
Michal
na očích. Do kabátu ve formě
KADLEC
lešení se totiž oblékla stoletá
matička radnice, oplocena je
z poloviny i centrální kuželna, připraveno je celkem masivní
kácení stromů. Další desítky milionů korun tak letos poplynou
z městské kasy do rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. A právě
ta se velmi živě probírala i na pondělním jednání zastupitelstva
Statutárního města. Velká část komunálních politiků totiž není
spokojena se stavební společností, která sepustila do oprav již
Mìsto zase pøikoupilo...
vloni a vyhrála výběrové řízení i pro letošek. „Firma Skanska má
Prostějov (mik) - Prostějovští u nás velký černý puntík,“ připustil primátor Miroslav Pišťák.
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.

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

Byla to hrùza, ale…
Hromadná havárie, ke které došlo
u Výšovic, a při které zemřel jeden
mladý muž z osádky auta, je samozřejmě obrovskou tragédií. Jsem ale
v šoku z mnoha diskusních příspěvků, které se objevily na různých webových stránkách. Všichni z této nehody
viní silničáře, kteří nebyli schopni silnici prosolit a zbavit ji tak náledí, nebo
dokonce jsou obviňováni policisté,
kteří údajně měli místo pokutování řidičů ve městě hlídat silnice a upozorňovat každého na nebezpečí náledí.
Proboha, to, že je kluzká silnice, musí
poznat přece zákonitě každý řidič
a přizpůsobit se tomu. Nechápu, jak
na ledě může každý jet jako blázen
To byla podívaná!
a pak se divit, že havaruje.
Docela jsem se těšila na přímý přeLibor Ošťádal, Prostějov
nos z prostějovského zastupitelstva,
Není tak zkažená!
o to víc jsem byla zklamána. Řeknu
vám, že větší nudu jsem ještě nezaži- Naše mládež není tak zkažená, jak
la. Dost dobře nechápu, proč o tuto se všude píše. Je mi dvaaosmdesát
podívanou někteří zastupitelé tolik let a minulý týden se mi stalo, že
bojovali a zda si vůbec uvědomova- jsem v supermarketu nechala u poli, že tak poukazují na vlastní neod- kladny peněženku. Měla jsem v ní
bornost a mnohdy, promiňte mi to asi tři stovky. Když jsem vyšla ven
slovo, hloupost. Tolik blábolů, zby- a mířila na autobus, dohonil mě asi
tečných diskuzí a trapných narážek tak dvanáctiletý chlapec a mával
různých exhibicionistů, to jsem ne- mojí peněženkou v ruce. Stál ve
viděla ani při sledování jednání z po- frontě u pokladny za mnou a tak
slanecké sněmovny. Ale co, chtějí, si všiml, že jsem ji tam zapomněla.
aby to všichni viděli, tak to tedy vidí... Díky němu jsem o ni nepřišla.
Jana Dvořáková, Prostějov
Božena Sedláková, Prostějov

Tyto záznamy totiž mohou jednotlivým zastupitelům sloužit místo zrcadla.
A v tuto chvíli nemyslím pouze odraz jejich fyzického zjevu (ačkoliv ten zejména ženy při premiéře kontrolovaly velmi
bedlivě), ale zejména jejich chování,
aktivitu, schopnost zaujmout a přesně
formulovat myšlenky a celkové působení na okolí. Takže když už nikdo jiný,
tak právě zastupitelé by on-line přenosy
měli určitě sledovat.
A proč my ostatní? To po pravdě řečeno
tak úplně nevím. Napadá mě snad jen
délka tohoto záznamu. Ten totiž výrazně přesahuje devětadevadesát procent
toho, co je na webu k vidění. To, co se
může jevit jako nevýhoda, lze z určitého
úhlu pohledu vnímat jako exkluzivnost.
A taky neznám nikoho, kdo by se devět
hodin v kuse dokázal dívat na porno!

Ještě před pár lety bych při narážce na jaro řekla, děkuji, nemusím.
Teď už ho ale kdoví proč toužebně očekávám, jen co sklidím vánoční ozdoby do krabice. Přímo
před oknem mi roste sympatická
sestava keříků zlatého deště, kterým se přes lehce nesystematickou
péči pracovníků městských služeb
daří, zdá se, báječně.
Vzhledem k nepříliš chladnému
průběhu letošní zimy probíhají na
větvičkách už poslední přípravy
ke kvetení, což je takovým nenápadným, ale jasným znamením
„paní Zimě“, aby už s tím mrznutím a sněžením dala pro leto-

šek pokoj a konečně na své místo
vpustila jaro. Takovým do očí
bijícím signálem, že je jaro blízko, jsou i první sněženky, které
se stydlivě krčí u kořenů. A jak se
tak veselím z pohledu na ty něžné
krásy přírody, přikročí ke keříkům
seniorka a s úsměvem a větou ‚to
je ale krása, že?‘ začne větvičky
s pučícími kvítky ve velkém odlamovat. Nevěřícně na ni zírám, což
samozvanou zahradnici vůbec
nevybočí a s výkřikem ‚jé podívejte, sněženky‘ se vrhne i na nebohé
symboly jara. Když opatrně namítnu, že by je tam mohla nechat
pro potěšení i ostatním a příleži-

tostně je přestat cpát do připraveného igelitového sáčku, vztekle se
na mě osopí, co je mi do toho, já
jsem to tam přece nesázela. Nenápadně ji upozorním, že keře tím
olamováním ničí a že i trhání sněženek jinde než u sebe na zahradě
je v podstatě trestný čin. V tu chvíli babku popadne amok a s igelitkou plnou větví zlatého deště se na
mě vrhne, že ji nemám otravovat
a raději se starat o sebe.
Takže jdu domů, poveselená jarní
nálada je fuč a nádavkem slyším,
jak mi za zády seniorka hudruje.
Ono je nakonec dobře, že to jaro
začne až za pár týdnů...

CHCETE večerník NADÁLE

ZA PATNÁCT KORUN?
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Párkrát jsem se v této rubrice zmiňoval o plesech a o jejich pořadatelích,
dnes se monotematicky zaměřím na
ples „Pomáháme tancem“ a jeho hlavní pořadatelskou duši Tomáše Láznu.
e, nebojte se. Nebude se jednat
o oslavné tirády, chci vám jen
přiblížit jeho souboj s molochem, díky
kterému tento mladý muž skončil málem u soudu a byl by zaškatulkován
mezi dlužníky, podvodníky a já nevím,
co ještě. Dodejme, že tento příběh ne-

N
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ZA DOBROTU... MÁLEM K SOUDUanebJAK SE TRESTÁ DOBROČINNOST
končí, však uvidíte sami. Tento moloch
se jmenuje Ochranný svaz autorský,
zkráceně OSA. Ano, je to ta organizace,
se kterou mají zkušenosti všichni ti, kteří
nějakým způsobem veřejně prezentují
hudbu, tj. například kapely, restauratéři,
kavárníci, ale třeba i školy a v neposlední řadě také pořadatelé plesů. Totiž za
to, že vám na plese někde hraje, musíte
zaplatit onen autorský poplatek. I když
poplatek..., spíše tvrdou provizi. Pokud
totiž máte pronajatý celý Společenský
dům s kapacitou cca sedm set padesát
lidí, vstupenku prodáváte za nějakých
dvěstě padesát korun a hraje vám jedna
kapela, pak vězte, že OSA dostane od
vás patnáct tisíc korun! A to je zhruba
patnáctiprocentní položka plesových
nákladů. Skvělý byznys pro OSA, ne?
omáš Lázna, jako pořadatel plesu
charitativního typu, pojal nápad,
že zažádá v roce 2014 OSA o odpuštění tohoto poplatku, neboť cílem
plesu bylo vybrat peníze na charitu
a ne pro nějaké obohacení se. Tedy
poslal žádost o takzvané „Partnerství
OSA“. Čekal s myšlenkou za pokus
nic nedám a světe div se, žádost byla
akceptována, smlouva podepsána, poplatek za ples 2014 odpuštěn a všichni
se radovali.

T

O

všem radovali se pouze do chvíle,
než se objevil ve schránce Tomášově dopis, ve kterém byla mimo jiné
smlouva od OSA a teď již s fakturou na
zaplacení autorského poplatku za ples
2014. Pan pořadatel naivně se domnívající, že přece má partnerskou smlouvu
o odpuštění, zůstal zcela v klidu, na OSA
zavolal, vše pořešil s příslušným pracovníkem a klid svůj si pozdržel. Ovšem to
opět jen do doby, než mu ve schránce
přistála od OSA tentokrát již upomínka
o nezaplacení a důrazné varování, že pokud poplatek zaplacen nebude, skončí
pan Tomáš Lázna u soudu! Tentokrát
již klid Tomáše opustil docela a začalo
martýrium telefonátů, mailů, které zaplaťpánbůh skončilo omluvným e-mailem jisté Jany Špankové vedoucí oddělení zákaznického centra OSA, že došlo
k omylu, pan Lázna není dlužníkem,
partnerská smlouva je platná, poplatek
odpuštěn, co jsme si, to jsme si... (Všechna jména a dokumenty má redakce
k dispozici). Tomáš setřel pot z čela
a jal se připravovat charitativní ples 2015.
Opět zcela jako správný rebel podal na
OSA žádost o odpuštění poplatku.
yslíte si, že příběh má happyend? Vážení, tušíte správně,
nemá! Pan Tomáš Lázna má po plese

M

2015, který se konal první týden v lednu. Dne 3. února zaregistroval ve své
poštovní schránce opět upomínku od
pana Pavla Vampoly z OSA, že je dlužníkem za ples „Pomáháme tancem
2015“! Takže martýrium mailů a telefonátů začíná nanovo...
já se ptám, je tohle normální?!
V době, kdy je občan škubán
státem na kdejaké dani, kdy to na něj
zkouší kdejaký šmejd přes telefon a reklamu, aby ho oškubal taktéž, a v době,
kdy lidé musí pořádat charitativní akce,
aby se vybralo na kde co pro potřebné.
Zatímco si mafiáni kradou miliony
pro sebe, je někde jinde mladý člověk
popotahován jako největší zločinec
za to, že má vše papírově v pořádku,
a jenom díky opakujícímu se šlendriánu má starost a stres. Neustále chceme učit mladé, aby něco udělali pro
společnost a pro druhé, chceme je to
naučit takhle? Vážený Ochranný svaze
autorský, mám pro vás jen jeden vzkaz:
„Styďte se, jste morálně nemravní!“
A Tomášovi vzkazuji: „Nedej se, pořádej plesy dál a tohohle nenažraného
molocha zašlapej do země!“
vy ostatní se nedejte také a bojujte
s bezprávím a amorálností tohoto
státu.

A

A
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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!

www.vecernikpv.cz

Daniel MALÍŠEK
12. 2. 2015 50 cm 3,40 kg
Seloutky

Barbora DROZDOVÁ
6. 2. 2015 50 cm 3,15 kg
Kostelec na Hané

Elizabeth POKORNÁ
12. 2. 2015 52 cm 3,30 kg
Velký Újezd

Nela VAŘECHOVÁ
15. 2. 2015 50 cm 3,40 kg
Držovice

Thea BRICHTOVÁ
17. 2. 2015 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Martin HALOUZKA
15. 2. 2015 54 cm 3,85 kg
Olomouc

Filip NAKLÁDAL
15. 2. 2015 49 cm 3,25 kg
Prostějov

Šimon POLZER
17. 2. 2015 49 cm 2,90 kg
Olomouc

Jan Theodor ŠÍMA
17. 2. 2015 49 cm 3,60 kg
Prostějov

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

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

ŠIMI

BEN

je kříženec středně velkého vzrůstu, ve věku cca 2-3 roky.
Beník má jen rošťácký pohled, ve skutečnosti je to velmi klidný a pohodový pejsek, který miluje lidi a mazlení. Bude rád,
když bude žít v domečku se zahrádkou, kde bude moci
volně pobíhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese,
na vodítku chodí pěkně, netahá.

je krásný představitel plemene jezevčík, malého vzrůstu, ve
věku cca 6 roků. Když k nám přišel, byl hodně vyděšený
a nedůvěřivý, ale to už je naštěstí minulostí. Vždy potřebuje
chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat, a pak
je z něj ten největší mazel pod sluncem. S fenkou se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

O družiny není ZÁJEM
PROSTĚJOV Zima se sice ještě
ani zdaleka nevzdává své vlády,
ale dětem školou povinným je
to úplně jedno! Právě dnes začaly v Prostějově jarní prázdniny,
přičemž školáci většinou zamíří
se svými rodiči na hory nebo si
prostě jen odpočinou doma. Jak
se Večerník dozvěděl, rodiče vůbec neprojevili zájem o možnost
využití školních družin.
„Podle aktuální situace a na základě
komunikace s řediteli prostějovských základních škol je v otázce
družin otevřena otázka pouze na
Základní škole Jana Železného na
Sídlišti svobody a také na Základní
škole na ulici Kollárova. Jedině na
těchto dvou školách je možné, že

družiny budou fungovat i během
jarních prázdnin,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Jenomže mýlka! Jak si totiž Večerník
ověřil, ani v těchto dvou školních
zařízeních se družiny otevírat nebudou. „My se vždycky s dostatečným
předstihem před jarními prázdninami dotazujeme rodičů, zda budou
mít zájem o umístění svého dítěte
v družině během prázdnin. Letos
jsme neobdrželi ani jednu žádost,
takže družinu mít otevřenou nebudeme,“ poopravil ve čtvrtek ráno
zprávu náměstkyně primátora Jan
Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Železného. Podobně jsou na tom i na

„Kollárce“. „Zatím nemám zprávu
od naší družinářky, takže vám nemohu dát kompetentní zprávu, zda
družinu během jarních prázdnin
otevřeme nebo ne. Ale zájem rodičů je každoročně velmi nízký nebo
vůbec žádný,“ zareagovala Zdeňka
Richterová, zástupkyně ředitele ZŠ
Prostějov, ulice Kollárova.
Během týdenních jarních prázdnin si odpočinou nejenom děti,
ale rovněž učitelé. „Mají několik
možností. Buď si vezmou klasickou
dovolenou, nebo budou vykonávat
samostudium či budou řediteli
škol pověřeni prací doma,“ uvedla
náměstkyně primátora pro školství
v Prostějově Ivana Hemerková.
(mik)

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?
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BELLA

je kříženec malého vzrůstu, ve věku cca 6 roků. Belinka
je velmi milá a hodná fenečka, která je vděčná za každý
kontakt s člověkem a jeho pohlazení. Její páneček umřel,
a proto bude šťastná kdekoliv, kde bude moci být svému
novému pánečkovi nablízku. S pejskem se bez problému
snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

Anketa

VIRGIL

je mladý kříženec velkého vzrůstu, ve věku cca 1-2 roky.
Má přátelskou a vyrovnanou povahu. Určitě mu bude
dobře u člověka sportovně založeného, který s ním bude
pravidelně a rád cvičit a chodit s ním na dlouhé procházky
do přírody. S fenou se bez problému snese, na vodítku
chodí pěkně,netahá.

aneb ptali jsme se v ulicích

Jarní prázdniny jsou tu a to znamená jedinou věc, děti mají týden volno, načež rodiče přemýšlí, jak nejlépe tohoto
volného času využít. Někdo pojede lyžovat, další na výlety, jinde prožijí příjemné chvíle u babičky a někteří budou
třeba odpočívat doma. Večerník se v uplynulém týdnu ptal, jak jak prožijete s dětmi nadcházející dny právě vy...

BUDETE TRÁVIT JARNÍ PRÁZDNINY DOMA?
ANO

MILUŠE ROLENCOVÁ
VRAHOVICE
„Jarní prázdniny jsme měli s dětmi původně trávit
v Maďarsku. Bohužel z důvodu vysoké absence
v práci mi nebylo umožněno vzít si dovolenou.
Takže děti budou trávit prázdniny v Prostějově.
Starší se nějak zabaví, nejmladší syn bude prázdniny
trávit různým sportovním vyžitím.“ (úsměv)

ANO

MARTINA VYSTAVĚLOVÁ
URČICE
„Jarní prázdniny budou děti trávit aktivním odpočinkem. (úsměv) Máme naplánováno hned několik aktivit. Děti budou od školy odpočívat doma, kromě toho
budou chodit na tréninky a také máme naplánovanou
horolezeckou stěnu. A pokud nám to počasí dovolí,
chtěli bychom vyrazit i za lyžováním.“

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

region
g

zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

V LIPOVÉ TO OPĚT VŘE! Vyroste tu nová kompostárna?
Vedení obce nechalo odstranit texty o možném zápachu

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

LIPOVÁ Kompostárnu ano, či ne? A pokud ano, tak kde? Tak to
jsou otázky, které se nyní bouřlivě řeší v Lipové. Výstavbu zařízení
na nakládání s biologickým odpadem schválilo místní zastupitelstvo už v roce 2013. Původně měla vyrůst v areálu místního
zemědělského družstva, nyní se má přesunout na parcelu poblíž
silnice ve směru na Horní Štěpánov. A s tím starousedlíci nesouhlasí, bojí se zejména zápachu a zvýšeného provozu. Kompostárna má totiž sloužit nejen místním, ale i lidem z okolních
obcí. Večerník se na celý problém podíval trochu blíže...
Jisté je, že mnozí z občanů Lipové
s výstavbou kompostárny nesouhlasí. K výraznější aktivitě je v průběhu minulého týdne vyburcoval
její plánovaný přesun. „Na internetu jsem si našel článek o negativních
zkušenostech obyvatel Zábřehu na
Moravě s kompostárnou. Píše se
v něm o zápachu, který obzvláště

přes léto místní velmi obtěžuje.
Článek jsem namnožil a rozvěsil na
veřejně přístupných místech, kde se
obvykle vylepují nejrůznější plakáty. Na příkaz pana starosty ovšem
byly tyto letáky odstraněny. Myslím, že informace, které článek obsahoval, mohly být pro lidi zajímavé
a že postup vedení obce nemá mno-

ho společného s demokracií,“ prozradil Večerníku Ivan Barták, který
rovněž na úřad podal nesouhlas
s plánovanou směnou pozemků.
K ní má dojít proto, aby kompostárnu bylo možné postavit jinde, než
v původně zamýšleném areálu zemědělského družstva. „Připojilo se
ke mně asi sedmdesát místních. Nelíbí se nám například ani fakt, že se
k nám bude vozit odpad z okolních
obcí,“ dodal Barták.

Starosta: „Musím
do nemocnice,
odpovím příště“
O reakci v této věci Večerník pochopitelně požádal i starostu Lipové.
„Nemám teď čas, řeknu vám jen to,
že obec je správcem plakátovacích
ploch a má proto právo určovat,
co na nich bude vylepeno a co ne,“
reagoval ve čtvrtek kolem poledne

František Šustr. Ohledně samotného projektu kompostárny se však po
telefonu bavit nechtěl. „Pošlete mi
otázky elektronickou poštou. Vzhledem k tomu, že mám zdravotní problémy a zítra mě čeká hospitalizace
v nemocnici, tak vám ovšem odpovím
až příští týden,“ dodal František Šustr.
Dotazy jsme poslali, tak uvidíme...

V Plumlově to jde
bez problémů
Kompostárny pomáhají při nakládání s biologickým odpadem. Na jejich
výstavbu je možné získat evropské
dotace. Jak ovšem ukazuje příklad
ze zmíněného Zábřehu na Moravě,
ne všude je lidé vítají s nadšením. Na
Prostějovsku je kompostárna v Ludmírově, kam vozí odpady z Konice
a také v Plumlově. „Máme ji už asi
pátým rokem. Nachází se v prosto-

Nová kompostárna v Lipové by měla vzniknout na polích za budovou společnosti Akord. Nese s sebou ovšem nevoli jisté skupiny místních obyvatel.
Foto: Martin Zaoral
ru zemědělského družstva v nevyužívané silážní jámě. Funguje úplně
v pohodě, rozhodně nesmrdí. Nedáváme však do ní všechen bioodpad,
ale pouze větve, listí a posečenou trávu, takže tam ani nemá co smrdět,“

SMRŽICKÉ
LEV
SEBEVRAŽDA
NA KOLEJÍCH U NĚMČIC
NĚMČICE NAD HANOU K dalšímu neštěstí na kolejích došlo na
Němčicku. Policie vyšetřuje tragickou nehodu, kdy sedmatřicetiletý
muž vstoupil před rozjetý vlak. Srážku neměl šanci přežít...
„Předminulou neděli patnáctého února krátce po osmé hodině večer
došlo na železniční trati v blízkosti železničního přejezdu v katastru
Němčic nad Hanou ke střetu projíždějícího rychlíku s osobou, která měla náhle vstoupit těsně před projíždějící vlak. Sedmatřicetiletý
muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak dodala, veškeré okolnosti této
tragické události jsou předmětem dalšího šetření policistů. (mik)

CHCETE večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT
KORUN? nalistujte
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zařve v pátek naposledy
zjistili jsme
SMRŽICE Bude to velká sláva.
Spojena však bude i s jistou dávkou
smutku a nostalgie. Jedna dlouhá
kapitola v historii „největší vesnice na Prostějovsku“ se totiž už brzy
uzavře. Tento pátek 27. února od
18.00 hodin se v sále v místního kulturního domu bude konat dvacáté
a zřejmě poslední promítání videokroniky Smržic.
Už nyní se dá očekávat, že o poslední
díl „nekonečného seriálu“ zachycujícího dvacet let „jejich“ Smržic bude mezi
místními velký zájem. Vždyť právě jim
je tato videokronika určena, lidé v dalších obcích se tímto ojedinělým projektem mohou buď inspirovat, nebo
jej Smržicím závidět. „Dotočil jsem
před dvěma měsíci, od té doby vše
intenzivně chystám, ale pořád nemám
hotovo. Letos to bylo hrozně náročné,
kromě tradičních akcí u nás proběhly
dvoje volby, otevřela se naučná stezka
a řada dalších věcí. Natočeného materiálu mám tak víc než dost. Jenom

„Nekonečný seriál“ čeká po dvaceti letech poslední díl aneb Zdeněk Balcařík se už těší, až bude moci na akce ve Smržicích vyrazit bez kamery.
Foto: archiv Večerníku
doufám, že se mi vše podaří zpracovat
a zkrátit na obvyklé čtyři hodiny,“ potvrdil Večerníku na konci uplynulého
týdne Zdeněk Balcařík, autor videokroniky.
Půjde přitom o skutečně poslední promítání snímku z jeho dílny. „Už se těším,
až mi začne normální život a na akce ve
Smržicích se budu moci vypravit bez
kamery,“ usmál se Balcařík, který před
dvaceti lety začínal s jednoduchými
dokumenty z jednotlivých akcí. Později
vše doplnil o komentáře a propracoval
až do současné podoby. Její příprava je
však bezpochyby nesmírně technicky
a hlavně časově náročná. Nechce se autor

vrátit k jednoduššímu zpracování? „To
nejde. Když si nastavíte nějaký standard,
cesta zpět už prostě není možná,“ reagoval muž, který zatím marně vyhlíží svého
případného nástupce. „Zatím to nevypadá, ale třeba se někdo v budoucnosti
najde,“ uzavřel s nadějí.
Samotná páteční akce v kulturním
domě ve Smržicích začne už v 17.30
hodin, kdy budou mimo jiné předány
ceny za nejlepší květinovou výzdobu.
Promítání odstartuje o půl hodiny
později, po skončení filmu si někteří
z účinkujících převezmou prestižní ceny
„SMRŽICKÉ LEV“, který každoročně
předchází tomu českému...
(mls)

Silnice z Konice na Olomouc

15012210018

bude uzavřena do konce května
DRAHANOVICE Přestože je zima, silničních uzavírek řidiči úplně ušetřeni nejsou. Například mezi Prostějovem a Konicí je upozorňují tabule na uzavírku silnice II/448 v obci Drahanovice. Jak
dlouho budou komplikace na této silnici trvat, se Večerník vydal
zjistit přímo na místo.
„Díky příznivé zimě můžeme pracovat na stavbě nové kanalizace
a přípojek,“ objasnil příčinu dopravních potíží Ivo Richter, starosta
Drahanovic. Loni totiž vyvrcholila několikaletá projektová i finanční
příprava, a vzhledem k průtahům v procesu výběrového řízení se mohlo kopnout do země a začít naplno pracovat až v prosinci. „Souhrnně
bude doprava od Laškova postupně omezena ještě tři až čtyři měsíce.
Pokládka celkem dvanácti a půl kilometrů potrubí s šesti sty přípojkami v Drahanovicích, Kníničkách, Ludéřově a Střížově potrvá do konce
srpna, stavební firma již požádala o prodloužení uzavírky silnice druhé
třídy z Ludéřova do Drahanovic do dvanáctého dubna,“ objasnil harmonogram starosta.
Na tuto akci naváže do konce května další. Správa silnic Olomouckého
kraje totiž bude pokládat nový povrch na úsek silnice II/448 od konce
Ludéřova na hranice olomouckého okresu, součástí bude také zpevnění krajnice. Po nové komunikaci se tedy obyvatelé Konicka dostanou
do Olomouce až počátkem června.

Foto: Tomáš Kaláb
Ještě doplňme, že nová splašková kanalizace v Drahanovicích spolyká 137 miliónů korun, přičemž z dotací jde sto osmnáct milionů.
Svůj podíl obec uhradí částečně z finančních prostředků ušetřených
z prodeje bytů a pozemků v lokalitě „Za kapličkou“, zbytek financuje pomocí úvěru. „Je to největší investiční akce posledních let, kvůli ní
jsme odložili další nezbytné věci. Myslím si, že všichni chceme jezdit po
dobrých cestách, v potocích a řekách mít čistou vodu, obzvlášť když lze
čerpat prostředky z Evropské unie. Umožněme tedy těm, kteří vše zajišťují
a budují, dobré podmínky k práci,“ uzavřel starosta Ivo Richter.
(tok)

reagoval na dotaz Večerníku starosta
Plumlova Adolf Sušeň.
Dle našich zjištění drtivá většina
obcí včetně Prostějova řeší nakládání s bioodpadem rozdáváním kompostérů jednotlivým občanům.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Oteplení vlek
v Kladkách nezastavilo

Kladky (mls) - Navzdory teplejšímu
počasí si lyžaři v Kladkách po celý
minulý týden mohli užívat ideálních
sněhových podmínek. Důležitou roli
v tom sehrál fakt, že svah je obrácen
směrem k severu, stejně jako to, že
tu sjezdovku přes noc intenzivně zasněžují. O uplynulém víkendu, kdy
se teplota v Kladkách vyšplhala až
k osmi stupňům nad nulou, na svahu
stále leželo třicet centimetrů sněhu.
V polovině týdne by se mělo po
teplejších dnech ochladit, denní teploty však zůstanou nad nulou. Hlášeny jsou i srážky, zásadní bude, zde
v Kladkách bude pršet či sněžit.
V Bousínovì nový
Domov pro seniory nechtìjí

Bousín (mls) - Předminulý pátek
13. února hlasovalo sedmičlenné
zastupitelstvo obce Bousín o projektu Domova pro seniory. Zastupitelé
v poměru hlasů 4:3 jeho stavbu nakonec nepodpořili. Na jednání kromě investorky a projektanta dorazilo
i několik místních. Většina z nich byla
proti výstavbě a to i přesto, že by dům
zapadl do krásné místní krajiny a azyl
by v něm našlo celkem 108 seniorů.
Náklady na výstavbu Domova pro
seniory se odhadují na sto milionů
korun, většina peněz by šla z dotace.
Mnozí z občanů Bousína ovšem tak
velký projekt ve své obci považují za
utopii.
Stezka kolem pøehrady
se má zaèít stavìt v dubnu

Plumlov (mls) - Tohle bude muset
být pěkný fofr! Celá stezka kolem
plumlovské přehrady má vzniknout
během tří měsíců. Projekt, na který
se městu podařilo získat peníze z Evropské unie, by měl být dokončen do
30. června. Přesto na něj zřejmě dosud nebylo vydáno stavební povolení. „V současnosti probíhá výběrové
řízení na zhotovitele, stavba by měla
být zahájena v dubnu,“ informoval
Večerník aktuálně plumlovský starosta Adolf Sušeň. Stezka pro cyklisty, bruslaře i pěší by měla přijít na
devět milionů korun, její součástí má
být i čtyřicetimetrový most.
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Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se v noci z pondělí 16. na úterý
17. února vloupal do jednoho
z předškolních zařízení v malé obci
na Konicku. Vnikl do něj po rozbití
okna a odcizil notebook za sedm
tisíc korun. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na
devět tisíc korun. Policisté případ
prověřují pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který pachateli
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
------------------------------

Zlodějem je kutil?
Policisté z Němčic nad Hanou přijali
v úterý 17. února oznámení o krádeži
vloupáním do chaty v katastru obce
Kobeřice. Neznámý pachatel se do ní
vloupal někdy v době od 15. ledna do
1. února. Do chaty vnikl po poškození
dveří a odcizil z ní sto šedesát metrů
elektrokabelu, sekeru, pilku na dřevo
a další zahradní nářadí. Majiteli způsobil celkovou škodu za 5 800 korun.
------------------------------

Šperky i saxofon
Někdy v čase od neděle 8. do neděle
15. února došlo ke vloupání do jedné
z chat na Plumlovsku. Zatím neznámý pachatel do ní vnikl po poškození
dveří a odcizil z ní několik kusů různého pracovního nářadí a z trezoru
šperky. Na cestu si vzal i saxofon.
Majitelům způsobil celkovou škodu
za téměř 106 000 korun. Policisté
případ prověřují pro podezření ze
spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození
cizí věci. Pachateli v případě zjištění
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
------------------------------

Nezamyslice: už zase!
Ze spáchání přečinu poškození cizí
věci je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v noci ze soboty na
neděli posprejoval železniční vůz
vlakové soupravy, odstavené v prostoru železniční stanice v Nezamyslicích. Vytvořil na něm nečitelný
různobarevný obrazec sedmnáct
metrů dlouhý. Škoda nebyla zatím
vyčíslena, bude upřesněna dodatečně. V případě zjištění pachatele
mu za uvedený přečin hrozí až roční
pobyt za mřížemi.
------------------------------

Další nezvaný host
Neznámý pachatel se vloupal někdy
v čase od 21. prosince loňského roku
do 17. února do další chaty u Kobeřic. Vnikl do ní po rozbití okna a odcizil bednu s nářadím a po zemi rozlil
motorový olej. Vloupal se i do skladu
zahradní chatky, odkud vzal dva pluhy za minitraktor, posmykové brány,
tři elektrokabely a tři kompletní kola
na ruční vozík. Majiteli způsobil celkovou škodu za osm tisíc sedmset
korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na dva roky.

Pondělí 23. února 2015
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KARNEVAL v Pavlovicích přilákal děti ze širok ého okolí KAUZA PLUMLOV: Chataři z „Balkánu“ se na vodovod musí složit
Na akci v opravené sokolovně dorazilo přes dvě stov ky lidí
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

PAVLOVICE U KOJETÍNA Pirát, spiderman, kostlivec,
klaun, šmoula, medvídek, kovboj, lišák, indiánka a celé
hejno motýlů. Tak to byli jen někteří z návštěvníků podařeného dětského karnevalu v Pavlovicích u Kojetína. Malá
obec se v minulosti proslavila zejména díky řádění své bývalé starostky Marcely Soviarové. Místní si tu tehdy museli
připadat jako v Kocourkově. Nyní se v jeho výrazně laskavější variantě ocitly děti, které uplynulou sobotu dorazily
do místní opravené sokolovny. A Večerník byl u toho!

Fotoreportáž

Jako připomínka dob, kdy v čele obce
stála Marcela Soviarová, zůstala v Pavlovicích stát hasičská zbrojnice za 4,6 milionů
korun. Na tom by nebylo nic špatného,
pokud by ovšem v malé obci s 282 obyvateli byl alespoň jeden hasič...
V listopadu 2013 byla v Pavlovicích
otevřena opravená sokolovna, na jejíž
rekonstrukci se ve velké míře podíleli
sami místní občané. Nedlouho poté se
v ní rozjela celá řada akcí, které si v obci
proslulé nebývalými hádkami získaly
oblibu. „Kromě dětského karnevalu
zde pořádáme ještě hodovou zábavu
a letos v lednu tu byl i druhý obecní
ples. Snažíme se, aby sokolovna měla
využití,“ svěřil se Večerníku starosta
Pavlovic Milan Lešikar, který na akci

PLUMLOV Jak už Večerník informoval, majitelé chat v oblasti za
Dětským domovem v Plumlově
zůstali bez vody. Důvodem byl její
únik, kvůli němuž musel být přívod zastaven. Občané si v tomto
případě musí pomoci sami.
Vodovod do chatové oblasti „Balkán“ nebyl nikdy zkolaudovaný.

To byl jeden z řady důvodů, proč
se město Plumlov odmítlo na jeho
opravě finančně podílet. Ruce
pryč od něj dal i VaK Svazku obcí
Plumlov a Vícov. Lidé tu však byli
na stabilní přívod vody zvyklí a její
zastavení nesli hodně nelibě. Našli
se však takoví, kteří se s tím rozhodli
něco dělat. „Byla objevena větev, kde

k úniku docházelo. Ta byla osazena
novým ventilem a uzavřena,“ zmínila se v dopise majitelům nemovitostí
na „Balkáně“ Helena Umlaufová.
S udržením provozuschopnosti vodovodu jsou však spojeny náklady.
Společně s dopisem tak lidé obdrželi i složenku na 1 550 korun. Podle
informací Večerníku je v chatové ob-

lasti obýváno čtyřiapadesát nemovitostí, asi pět rodin zde má dokonce
trvalý pobyt. Celkové náklady na
opravu tak činí zhruba osmdesát tisíc korun. „Nechceme být nesolidární, ale ještě zvážíme, zda peníze na
opravu vodovodu pošleme. Patříme
k Plumlovu, který z nás má příspěvky z poplatků za odpad i daní, někte-

alé bydliště.
ří tu mají i trvalé
Nechápeme tedy, proč
bychom mělili platit
ještě něco navíc,“
eden
řekl nám jeden
kých
z manželských
párů, který máá na
hatu.
„Balkáně“ chatu.
(mls)

MASOPUSTNÍ PRŮVOD VYSTŘÍDAL došlo na naši adresu...

V URČICÍCH DĚTSKÝ KARNEVAL

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na
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3x foto: Martin Zaoral
Tato indiánka se během druhé soutěžní disciplíny Zábavné odpoledne skvěle moderoval Tonda „Čár- Dění na parketu dokumentovala pestrobarevná
do překážkové dráhy pustila s takovou vervou, že lí“ Bartošík, který si svoji bezprostředností dokázal myška, při pořizování snímků nechtěl pozadu zůstat
zapomněla na délku svých per i copů.
děti získat.
ani pořádný lišák.

Před rokem opravená sokolovna v Pavlovicích u Kojetína se uplynulou sobotu oděla do slavnostního a přivítala desítky dětí nejen z obce, ale i z okolních
obcí.
Foto: Martin Zaoral
dorazil v kostýmu sultána Sulejmana I.
Právě obec s místními sokoly za vydatné podpory Spolku dřínovských žen
ze sousední obce akci pořádala.
Pro děti bylo na karnevalu připraveno hned osm originálních soutěží, které jim v mnohém připomněly, jak to chodí v Kocourkově.
Principy fungování každé z nich jim
vysvětlil osvědčený showman Tonda
„Čárlí“ Bartošík společně s kocourkovským velvyslancem. Vše jim pak

názorně předvedla sehraná dvojice
Lojza a Líza.
V pavlovické sokolovně to v sobotu 21. února skutečně žilo, na akci se
sešlo přes dvě stovky lidí. Nedorazily
přitom pouze děti z Pavlovic či Dřínova, ale i ze širokého okolí. „Co se
mi tady líbí ze všeho nejvíc? Asi úplně
všechno! A taky balónky,“ odpověděl
na otázku Večerníku čtyřletý Dominik Bulko ve šmoulí masce, který do
Pavlovic přijel z Vrchoslavic.

URČICE Stejně jako v dalších obcích na Prostějovsku procházel
rovněž Určicemi předminulou sobotu masopustní průvod. Rej asi
šedesáti masek včetně hudebníků
ráno od hasičské zbrojnice
a následující hodiny rozdával radost i dobrou náladu. Na tuto tradici dbají místní hasiči už hezkou
řádku let. Večerník byl u toho!
O den později patřila místní sokolovna naopak drobotině, která se
dokázala převtělit do roztomilých, ale
i strašidelných masek. „Měli jsme trochu obavy ohledně návštěvy, protože
v mateřské školce je momentálně
vysoká nemocnost, tolik dětí nás
příjemně překvapilo,“ pochvalovala si
Lenka Buřtová z pořadatelského Kulturního klubu.
Pro několik desítek dětí a jejich rodičů
si nabitý program přichystali manželé
Procházkovi z Letonic u Vyškova.

FOTOGALERIE
klikni na
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Ostatky v Horním Štěpánově mají dlouholetou
tradici. Rok od roku se tu do průvodu zapojuje stále více lidí. Začínají většinou po deváté hodině a chodí zhruba do pěti či do šesti hodin.
Vesnicí společně s pestrobarevnými maskami prochází také kapela. Lidé
jsou pohostinní, jídla i pití je všude dost a také každý rád do kasičky přihodí i nějakou finanční částku. „Letos vyšel masopust zrovna na svátek
sv. Valentýna a tak všechny v jednom obydlí čekalo i malé překvapení a to,
že na jednohubkách byl vykrojený sýr ve tvaru srdíček. Všichni se už nyní
těšíme na příští rok,“ napsala do redakce Večerníku Jitka Vlachová.
FOTOGALERIE
klikni na
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V promenádě defilovaly masky drsňáků od vojáků a kostlivců až po něžné
motýlky a princezny.
Foto: Tomáš Kaláb
„Spolupracujeme s nimi už dlouhou
dobu, loni jsme zkusili změnu, ale
vrátili jsme se k osvědčené dvojici,“ ocenila práci ježibaby a Fandy

Buřtová. Po promenádě a focení byly
pro děti připraveny různé tělocvičné
a taneční úkoly, na závěr čekala na
výherce bohatá tombola.
(tok)

Masopustních maškar v Horním Štěpánově rok od roku přibývá.
Foto: Jitka Vlachová

Žárovice: Seniorka vylekala V Lutotíně požár vyplenil seník i s autem STAROSTA BUKOVÉ MILAN KOLÍSEK: „JE POTŘEBA DOKONČIT MÍSTNÍ KOMUNIKACE“

ve svém domě ZLODĚJE!

ŽÁROVICE Velmi nemilou noční
návštěvu měla zhruba osmdesátiletá seniorka v Žárovicích, kterou probudil podivný hluk. Když
vstala z postele a začala zjišťovat,
co se děje, načapala zloděje, který se vloupal do jejího domu. Ten
naštěstí utekl, teď ale po něm pátrá
policie...
„V pondělí šestnáctého února ráno
přijali plumlovští policisté oznámení
o vloupání, ke kterému došlo kolem
půlnoci v malé obci na Plumlovsku.
Zatím neznámý pachatel rozbil sklo
na vstupních dveřích domu, vnikl
do něj a prohledal ho. Při této nekalé činnosti byl vyrušen majitelkou,
kterou vzbudil podivný ruch v domě.
V chodbě pak zahlédla tmavou po-

stavu, která na dotaz, co tam dělá,
z domu utekla,“
popsala událost
Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. „Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže ve stadiu
pokusu, za které pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské
policie.
Podle svědkyně, která se Večerníku
přihlásila, došlo k tomuto činu v Žárovicích a zmíněnou hrdinkou, která
se postavila zloději, byla právě zhruba osmdesátiletá seniorka! (mik)

LUTOTÍN Minulou středu 18. února odpoledne bylo pořádně horko
v Lutotíně. Těsně po šestnácté hodině byl oznámen na operační středisko krajských hasičů požár osobního
vozidla. Nakonec se pravý stav věcí
ukázal být horším, v jednom ohni
byl celý seník!
Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolné jednotky
z Kostelce na Hané a Vrahovic. „Hasiči po příjezdu zjistili, že požárem je
zachvácen seník o rozměrech asi třicet krát osm metrů, ve kterém bylo
uskladněno seno pro ovce, nářadí
a materiál. Uvnitř seníku bylo také
zaparkováno starší osobní vozidlo a
na střeše seníku měl majitel fotovoltaické články,“ popsala okamžitou
situaci Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

BUKOVÁ Vyučen v oboru dřevomodelář, poté absolvoval střední průmyslovou školu strojírenskou v Prostějově. V současnosti pracuje jako technolog
v prostějovské slévárně, je ženatý a má dvě děti. Takové je stručné představení nového starosty Bukové Milana Kolíska (na snímku), jenž se úřadu ujal na podzim
loňského roku. V obci bydlí již pětadvacet let, od roku 2006 byl členem zastupitelstva obce. Mezi jeho koníčky patří práce se dřevem a turistika, nyní se postupně
seznamuje s agendou a udělal si čas i na čtenáře Večerníku v rámci pravidelného
seriálu rozhovorů s novými tvářemi v čele regionálních obcí, městysů a měst.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
Hasiči dostali požár v Lutotíně pod kontrolu za půl hodiny, výše škody ještě
není známa.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Plameny dostali hasiči pod kontrolu půl hodiny po oznámení. „V
průběhu likvidačních prací hasiči
rozebírali střešní a stavební konstrukce a dohašovali ohniska požáru. Plameny kromě seníku zničily
také zaparkované vozidlo a asi pat-

náct kusů fotovoltaických článků.
Likvidaci hlásil velitel zásahu před
půl sedmou večer,“ dodala Hacsiková.
Při požáru nebyl nikdo zraněn,
přesná výše škody i příčina vzniku
požáru jsou zatím v šetření. (mik)

pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Jaké pro vás zatím byly úvodní měsíce
na pozici starosty?
„Uvedení do funkce pro mě bylo velmi náročné, protože jsem se musel seznámit se vším, co
k této funkci náleží. Stále se učím a pěkně
dlouho ještě budu. (úsměv) A protože práce,

kterou vykonávám, mě baví a každý den řeším
jinou problematiku, tak po dohodě se zbývajícími zastupiteli, jsem se rozhodl, že budu neuvolněným starostou.“
Kandidoval jste jako číslo čtyři, ale dostal jste jasně nejvyšší počet hlasů. Jak se
zrodilo vaše zvolení do čela obce?
„Nešel jsem do komunálních voleb s cílem obsadit funkci starosty. Chtěl jsem se jen zapojit
jako člen zastupitelstva a podílet se na zvelebení obce. Členové zastupitelstva mně vyjádřili
podporu s tím, že pokud budu starostou, budou mi pomáhat. Jsem rád, že se mohu spolehnout na paní účetní Ivanu Koudelkovou.

Její pracovní všestrannost a pomoc je pro mě
nedocenitelná.“
Do zastupitelstva se dostali kandidáti
všech tří uskupení v poměru 3:2:2, jaká
zatím panuje atmosféra při jednáních?
„Při veškerých jednáních je zcela normální.
Jsme malá obec a všem nám záleží na spokojenosti obyvatel. Zatím jsme se vždy domluvili.
Všechno se dá vyřešit.“
Jaké máte zkušenosti z komunální politiky a co sám od sebe očekáváte?
„Už v minulém volebním období jsem byl zastupitelem obce Buková, i když z pohledu starosty je to úplně něco jiného. Rád bych zvládl
vše, co se od této pozice očekává. A chtěl bych
tady podotknout, že mi velmi pomáhá také
hospodářka obce, ostatní členové zastupitelstva
a hlavně manželka.“
Do čeho byste se v tomto roce či dalších
letech chtěli v Bukové pustit?
„Je potřeba dokončit místní komunikace, na
které máme rozpracované projekty. Dále je
v plánu multifunkční hřiště, zastřešení čistírny odpadních vod a přestavba stávající

malá obec
“ Jsmea všem
nám

záleží na spokojenosti obyvatel.
Zatím jsme se
vždy domluvili.
moštárny na objekt pro sbor dobrovolných
hasičů.“
Jaké je to vést obec s přibližně třemi
stovkami obyvatel?
„Vzhledem k tomu, že jsem neuvolněný starosta, je to náročné na čas a soukromý život. Jsem
rád, že lidé v obci mají pochopení pro nenadálé problémy. V příštích měsících se musíme

připravit na uzavření komunikací ve vedlejších
obcích, jedná se o úseky Suchý-Žďárná a Buková-Benešov. Znamená to především změny
v jízdních řádech a objízdné trasy. Věříme, že
ty tři měsíce uplynou rychle. O prázdninách
pak v obci proběhne další ročník závodů horských kol ´Pohár Drahanské vrchoviny 2015´.
Každoročně se zúčastní mnoho závodníků
a návštěvníků.“
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rozhovor Večerníku

„CHTĚLA BYCH PĚT DĚTÍ, UČIT ZUMBU A USPĚT V POLITICE!“
Finalistka ´Souboje nevěst´ Veronika Bašná věří, že když má člověk sílu bojovat, může vše změnit
v rámci exkluzivního
interview Večerníku
se ptal

Martin
ZAORAL
KRALICE NA HANÉ
vo
Veselá, optimistická, divoíleká, hodná, tvrdohlavá, cílesně
vědomá a upřímná. Přesně
hatěmito slovy sebe samu chaná.
rakterizuje Veronika Bašná.
mby
Oblíbená lektorka zumby
nina sebe aktuálně upozorniále
la svým postupem do finále
ST
soutěže SOUBOJ NEVĚST
(Večerník informoval již
d.).
v minulém vydání - pozn.red.).
em
Svatba s přítelem Ondřejem
čeká sympaťačku z Kralic na
ním
Hané už 25. dubna v místním
ávě
kostele. Kromě toho právě
olu
dokončuje vysokou školu
ým
a žije i svým dlouholetým
vné
snem. Až si vytvoří pevné
rodinné zázemí a získá dostí,
statek životních zkušeností,
chce se naplno vrhnout do
edvíru politiky... Ještě předíku
tím ale poskytla Večerníku
exkluzivní rozhovor.

to přerůstá přes hlavu a nelze to již vrátit
zpět. A pak také umění odpouštět - každý
z nás někdy v životě udělá chybu a je jen
na tom druhém, zda vás podrží anebo
od vás uteče. Já mám vzor v obou svých
prarodičích. Kolikrát je jen tak pozoruji a říkám si, jak to dokázali, že i po těch
letech se mají tak rádi.“
●● Jak jste se vlastně s přítelem
seznámila?
„Seznámili nás naši společní
ppřátelé.
př
átelé. Ale trvalo dlouho, než
jsme se dali dohromady.
Zaujal mě snad vším!
Můj budoucí muž

je totiž naprosto úžasný - je
moc hodný, vtipný,
veselý, krásný a hlavně
je jenom můj.“ (smích)
●● Čeho byste se byla
kvůli svému nastávajícímu muži ochotna
vzdát? A čeho naopak ne?
„To je velmi těžká otázka,
protože pro mě je můj muž
nejdůležitější na světě a snad
není nic, čeho bych se kvůli
němu nedokázala vzdát. Snad
jen své rodiny a mojí fenky Bettinky, ale to po mně naštěstí nechce...“ (úsměv)
●● Objevila jste něco, co
vás na Ondřejovi štve,
nicméně
jste
●● Čeká vás finálový večer soutěže
utěže ochotna to
esmí toleroSouboj nevěst. Co si myslíte, že nesmí
vat?
chybět správné „supermanželce“??
otože
„Tak především ´supermanžel´, protože
vého
si myslím, že žena je obrazem svého
muže.“ (úsměv)
●● Co pro vás osobně svatba znamená?
koze „Dokonalý není opravdu nikdo.
„Velmimnoho.Občassipřipadámjako
staré školy. Již asi od patnácti jsem si moc A kdyby to tak bylo, byla by to
ého´ stejně nuda. Nejvíc mě asi štve to,
přála potkat co nejdřív toho ´pravého´
a ještě hodně mladá se vdát i mít spoustu co na něm mám nejraději - tedy to,
dětí. S mým prvním přítelem nám to že rád a často sportuje. Jsem ráda, že jen
bohužel nevyšlo. Ale chvíli na to jsem nesedí doma a že si spolu můžeme zajít
potkala Ondru - svého nynějšího vy- zaběhat, zabruslit na in-linech, chodit po
voleného. Oba dva máme ještě celý život výletech. Ale štve mě, že je každý víkend
před sebou a můžeme ho prožít bok po na zápase, třikrát v týdnu na tréninku,
boku jen spolu. Můžu tak vlastně říct, a když nemá ten den zrovna trénink, tak
že svatbou se mi splní můj dětský sen. jde do posilovny. Někdy to prostě už
A proto, i když nejsem pokřtěná, jsem přehání...“
trvala na svatbě v kostele. Chci, aby to ●● Je něco, co byste na něm ráda
bylo před Bohem a napořád.“
změnila?
●● Nedávno vyšla statistika, že se „Asi nic...“
v České republice rozpadá každé ●● Jak často svému milému vaříte?
druhé manželství. Proč si myslíte, že „Vzhledem k tomu že spolu ještě bydlíme
se tomu tak děje?
u mých rodičů, tak nejčastěji a nejlépe
„Asi to není jediná příčina. Ale určitě na u nás vaří mamka. Ale tím nechci říct, že
tom bude mít podíl to, že lidé na sebe bych neuměla vařit - vaření i pečení je
mají málo času. Nemají čas si popoví- mým velkým koníčkem.“
dat, usmát se na sebe, dát si pusu, zajít ●● Co má nejraději?
se spolu jen tak projít. Nejdůležitější „Asi klasiku - svíčkovou na smetaně
je podle mě od počátku všechno řešit a knedlík. Nejvíc nám chutná, když ji
spolu, nic nenechat dojít do fáze až vám vaříme spolu.“ (úsměv)

●● Co je podle vás pro vašeho
nastávajícího muže nejdůležitější samozřejmě hned po vás... A čeho by
se možná nevzdal ani kvůli vám?
„Jednoznačně fotbal. V létě to je malá kopaná, na podzim a na jaře ´velký´ fotbal a
v zimě zase sálovka.“
●● Lidem z Prostějova jste známá
zejména jako instruktorka zumby.
S tou jste začala již během studií na
Masarykově univerzitě v Brně. Co vás
na tomto odvět
tví
v chytilo?
odvětví

„To je velmi těžká otázka, to byste se
asi museli zeptat jich.. Snad proto, že
jsem veselá, hodně se usmívám a zumbou žiji. Pro každého ´člena´ mé velké
zumba rodiny bych udělala cokoli, co je
v mých silách. A oni zase pro mě.
Některé maminky dětí, které chodí do
zumby, jsou moje dobré kamarádky
a často mi pomáhají. Bez nich by
se mi to těžko zvládalo. Tímto jim
veřejně děkuji, jste neskutečně úža
úžasné!
A pomáhají mně i samotné děti
děti! To
je vidět už jen na
tom, že i když

máme zapnutou jako kulisu. Ale když
mám čas, ráda si v počítači pustím
svůj nejoblíbenější seriál a tím jsou
´Čarodějky´.”
●● Víme o vás, že uvažujete o vstupu
do politiky. Co vás na ní přitahuje?
„Dát se na politickou dráhu je mým
snem odjakživa. Někdo by chtěl být astronautem, někdo popelářem a já jsem
si vždy přála ´změnit svět´. Hlavně mi
přijde, že většina dnešních politiků
snad ani nežije v této zemi, jinak by

volná disciplína na semifinále Sou
Souboje nevěst mohla trvat maxim
maximálně
minutu, chtěly jet snad všechny dděti.
A těm, kterým jsem to nab
nabídla,
neváhaly ani minutu a štěstím skákaly.
skák “
(smích)
●● Kolik vy sama byste chtěla mít
dětí?
„No kdyby bylo jen na mně, tak as
aspoň
pět!“
●● V životě hýříte aktivitou. Je to
tomu
tak už od dětství?
„To právě vůbec ne. Teprve až postupem
postup
času jsme se nějak prohodily se sestrou.
sest
Ona byla vždycky divoch, když měla
m
zákaz jít ven, utekla oknem a podobn
podobně. Já
jsem spíš seděla doma v knížkách a uučila
se. Pak se to nějak ´zvrtlo´ a já jsem za
začala
divočit, načež moje sestra je teď výbo
výborná
studentka!“ (úsměv)
●● Jakými směry nyní svoji ene
energii
směřujete?
„No momentálně se s dě
dětmi
připravujeme na soutěže, snažím se
naplánovat pohádkovou svatbu, v tom
nejlepším případě vyhrát, a na jaře máme
s přítelem začít stavět. Ppokud vše zvládnu, tak bych měla zároveň ještě dělat
státnice. Takže starostí mám víc než dost,
ale naštěstí jsou to samé krásné starosti.“
●● Jsou ve vašem životě okamžiky,
kdy se na chvíli zastavíte? Pokud ano,
jakým způsobem odpočíváte? Sledujete například některý z televizních
seriálů?
„Je pravda, že moc neodpočívám...
Ale snad žádný den nevynechám
procházku se svou jezevčicí Bettinkou a pak také odpočívám se
svou rodinou. Ráda navštěvuji svoje
prarodiče, chodím na kafe s mýma
dvěma nejlepšíma kamarádkama
Verunkou a Markétkou či posedím
s mamkou nebo právě s přítelem.
Na televizi se moc nedívám. Spíš ji

nemohli vydávat zákony,
které vydávají. I když mi všichni říkají,
že jeden člověk svět změnit nemůže,
tak já si myslím, že když je někdo silný,
velkorysý, pracovitý, má pevnou vůli
a udělá pro svou zem maximum, lidé
to ocení...“
●● V čem vidíte největší problém
dneška?
„Jako zásadní neduhy vnímám
mrhání sociálními dávkami a s tím
související nedostatek kontrolních
orgánů. Téměř nikdo nekontroluje,
kdo dostává jaké dávky, a hlavně pak,
na co je využívá. Pak dostávají někteří
víc, než potřebují, a na některé, kteří
pomoc opravdu potřebují, se nedostane. Kdyby se přerozdělování sociálních dávek více kontrolovalo, nejen
že by se ušetřilo, ale došlo by jistě
k lepšímu zacílení těchto dávek. Jsem
také toho názoru, že by se mnohem

více měla podporovat tradiční rodina, jejíž rozpad zapříčinil vznik
mnoha nových sociálních rizik.“
●● Chtěla byste v politice působit
na komunální nebo spíše celostátní
úrovni?
„Nejlépe na celostátní. V rámci
komunální politiky bych nemohla
dosáhnout toho, co v politice
vrcholné. Na druhou stranu, začínat
se má postupně, a tak bych chtěla
startovat odspodu.“

je to,
„Myslím, že příčinou krize řady vztahů
itější
že lidé na sebe mají málo času. Nejdůlež
řešit
přitom podle mě je od počátku všechno
tět...“
spolu. Podstatné také je i umění odpouš

„Mě vždycky bavil
tanec, a když jsem se
přestěhovala do Brna, brala jsem to
jako příležitost vyzkoušet nějaký druh
tance, na který bych si v Prostějově zajít
nemohla. Zkusila jsem jednu hodinu,
lektorka byla skvělá a už jsem jí zůstala
věrná až do doby, než jsem se vrátila zpět
do Prostějova. Zde jsem pak zumbu
navštěvovala dál, až mě jednou napadlo,
zkusit vést hodiny sama. Na zumbě je
nejlepší ta otevřenost, je totiž přístupná
všem bez rozdílu věku, pohlaví či tělesné
konstituce.“
●● Co si myslíte, že může zumba lidem dát?
„Není vždy stejná, hodně záleží na lektorce. Já si například kladu za cíl rozdávat dobrou náladu a radost z pohybu.“
(úsměv)
●● Děláte kurzy pro děti i dospělé
a máte plno. Zejména děti vás přímo
milují. Čím si myslíte, že se vám je daří
získávat?

●● Budete se tedy v budoucnu chtít
živit zumbou, politikou či něčím
jiným?
„Nejhorší je, když něco děláte pro
peníze... Proto bych chtěla pracovat
v tom, o čem budu přesvědčená, že
je správné a bude mě to naplňovat.
Osobně doufám, že jednou budu
schopná politička a párkrát v týdnu
budu předcvičovat zumbu. Oboje
mě tedy bude svým způsobem živit
a přitom především naplňovat!“
●● Kde samu sebe vidíte za deset
let?
„Za deset let mi bude téměř
pětatřicet... (úsměv) Doufám, že v té
době už budu mít rodinu, postavený
dům, pořád budu se svým mužem,
v zumbě se mi bude dařit jako doposud a budu mít také slušně rozjetou
politickou ´kariéru´.“

vizitka

BC. VERONIKA BAŠNÁ
✓ narodila se 29. března 1990 v Prostějově
✓ po maturitě na Gymnáziu Jiřího Wolkera byla
přijata na Masarykovu univerzitu v Brně, kde
v současnosti studuje obor Veřejná politika a lidské zdroje. Letos by
měla dokončit magisterské studium
✓ při studiích absolvovala praxi v několika neziskových organizacích
například v Klokánku. Chvíli pracovala jako administrativní pracovnice na Okresní správě sociálního zabezpečení. V rámci studií také procestovala několik zemí
✓ ve Vrahovicích a Čehovicích provozuje školu zumby. Mezi její koníčky
patří tanec, procházky s pejskem, houbaření, jízda na in-linech, výlety
s přítelem, poznávání nových kultur a cizích jazyků
✓ zajímavost: jako malá holka hodně ráda jedla a ležela v knihách.
V té době by nikdo nikdy netipoval, že v dospělosti absolvuje několik
sportovních kurzů, stane se instruktorkou aerobiku a zumby a bude mít
na svých hodinách plno. Se stejným elánem, jakým se vrhla na sport, se
chce časem prosadit i v politice
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PROSTĚJOV A STŘECHY
Nezapomeňte na

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám na této tradičně speciální straně přináší tentokrát
nabídky zdejších odborníků
přes střechy. Inspiraci zde
mohou vstřebat ti, kteří uvažují o stavbě domu, o novém
zastřešení či by rádi střechu
zabezpečili proti případnému zatékání. To pravé zde
ale najdou také nešťastníci,
kterým střechu poničil silný
vítr nebo bouřka. Specialisté
z řad prostějovských firem
nabízejí drobné opravy, celkovou rekonstrukci nebo střechu na klíč přesně dle vašich
požadavků. Dozvíte se i několik tipů, které vám usnadní
rozhodování, jakou péči zvolit, aby vám vaše střecha sloužila co nejdéle. Při pročítání
této speciální strany mějte na
paměti, že opravu střechy při
zatékání je nutné realizovat
co nejdříve, aby se poškození
nezvětšovalo...
Texty připravila:
Petra Hežová

Odvážili byste si sami
spravit střechu?

jarní kontrolu střech!
Jaro je za dveřmi, a přestože si naše
střechy výraznějších sněhových pokrývek moc neužily, je nezbytné je
po zimě důkladně prohlédnout, aby
vás nezaskočily ani důkladné dešťové přeháňky. Pokud si na kontrolu
střechy troufáte sami, pamatujte na
svoji bezpečnost! Mnohdy jsou právě ta místa střechy, kde je nutné kontrolu provést, nejhůře přístupná...
V lepším případě proto tuto činnost
přenechejte odborné firmě. Sami
můžete zvládnout vizuální kontrolu
střešní krytiny, například z bezpečí
střešního okna. Stejně tak lze provést
kontrolu lemování střešního okna
a jeho případného vyčištění, aby nic
nebránilo plynulému odtoku vody.
Zda je vše v pořádku, můžeme zjistit také kontrolou podstřeší. Pokud
prostor slouží například jako nezateplená půda, snadno zjistíme případné
zatékání, které se projeví jako vlhké
mapy. To doporučujeme zkontrolovat
především v místě umístění komínu
a střešních oken.

Většina oslovených
Prostějovanů by se
neodvážila sama
zrealizovat ani
drobnější opravu
střechy u rodinného
domu.

www.123rf.com

Překontrolujte také, zda kvůli náporu
sněhu nedošlo k utržení hromosvodu,
případně k uvolnění střešních tašek.
Při jarní kontrole se důkladně podívejte na okapy. Na první pohled zjistíte,
zda nedošlo k jejich poškození vlivem
sjíždějícího sněhu. Zda-li je poškození
vaší střechy po zimě je většího rozsahu,
je nejlepší zavolat odborníka. Když už
oprava střechy nestačí a rozhodnete se
pořídit si novou, poradí vám se správným výběrem krytiny, okapového systému a souvisejících doplňků přímo
výrobci nebo certifikovaná montážní
firma.

vzorek: 250 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy

Stavíte či renovujete dům a přemýšlíte o vhodném typu
střechy? PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přináší několik tipů,
které byste při výběru měli vzít v potaz.

tprovádíme kompletní
dodávky střech
novostaveb i rekonstrukcí
tpokrýváme střechy
šikmé i ploché střechy
panelových domů,
rodinné domky různé
firemní objekty, včetně
prací velkého rozsahu
tpoužíváme všechny
druhy krytin dostupné na
našem trhu
tdodáváme a montujeme
střešní okna Velux, Roto
a další
tdemontujeme krovy
a střešní krytiny

cena střechy se u složitějších tvarů
střechy může zvýšit i dvojnásobně.
Dlouhodobě nejvýhodnější střešní
krytinou je pálená taška. Potěší
nízká tepelná vodivost (nižší než
u betonové tašky nebo plechu),
stoprocentní prodyšnost (betonové, plechové a asfaltové jsou
neprodyšné) a v neposlední řadě
i životnost, podle odborníků až sto
let. K dispozici jsou i různě zdobené
tašky tak, aby vám záviděli sousedé
i široké okolí. Stačí si jen vybrat!

tdodáváme a montujeme
střešní krovy (vazby),
střešní krytiny a systémy,
jakož i veškeré
klempířské prvky ze
všech druhů materiálů
www.123rf.com

JAK ZATEPLIT ŠIKMOU STŘECHU?
Zateplením šikmé střechy novostavby či při realizaci podkrovního bydlení ve starším domě zajišťujeme příjemné, vyvážené klima
v interiéru, nízké náklady na vytápění, ale i na klimatizaci. Pokud je
v podkrovních místnostech v zimě
chladno a v létě naopak horko, je
izolace šikmé střechy nedostatečná či vyřešena chybně. Správně navržená a položená tepelná izolace
je však jen jednou ze složek izolace

Stavební
obchodní
společnost
Maděrka s. r. o.
Keplerova 26
779 00 Olomouc

JAK VYBRAT TU PRAVOU?
Výběr vhodného typu střechy totiž
ovlivní prostorové řešení a také
vzhled vašeho domu.
Věděli jste, že správná orientace
střechy ke světovým stranám dle
doporučení odborníků ušetří energii
potřebnou k vytápění? Navíc zpravidla čím jednodušší tvar střechy, tím
méně údržby je potřeba, což určitě
oceníte především v podzimním
a zimním období. Stojí za úvahu
i vhodnost tvaru střechy ve stávající
zástavbě. Mějte ale na paměti, že
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šikmé střechy, důležitá je též paro- v podkroví, je třeba zateplit šikmou
těsná fólie a hydroizolace.
střechu izolantem tloušťky alespoň
180 mm v závislosti na použitém
Tlak na snižování
materiálu. A požadavky na tepelné
spotøeby energií
izolace se stále zpřísňují v závislosti
Špatně izolovanou střechou uteče se snahou států snižovat stoupající
až 20% ze všech tepelných ztrát bu- spotřebu energií.
dovy, nemluvě o střechách neizolo- Při realizacích půdních bytů je třeba
vaných, kdy je třeba položit tepelný provést izolaci střechy a nadezdívizolant alespoň na podlahu půdy. ky tak, abychom dosáhli minimálAbychom dosáhli požadovaných ní hodnoty součinitele prostupu
úspor energií a vyváženého klimatu tepla U = 0,24 W/m2K (dle ČSN

730540/2011). V případě běžné
střešní vazby (krovu) s krokvemi odpovídá tato hodnota právě 180 mm
silné izolaci mezi krokvemi o tepelné vodivosti 0,035 W/mK. Lze též
vložit mezi krokve izolaci o tloušťce
120 mm a pod ní položit do nosného laťování další izolaci, tentokrát
o tloušťce 50 až 60 mm atp. Tepelný
izolant však lze ukládat nad krokve,
mezi krokve a pod krokve.
Zdroj: www.ceskestavby.cz

tzajistíme i montáž
hromosvodů a revizní
zprávu
tprovádíme i drobné
zednické práce na
střechách
tzajišťujeme odvoz sutí
a celkový úklid stavby po
provedení práce
tprovádíme bezplatné
rozpočty dle cen KROS
(oceňování stavebních
a montážních prací)

CHCETE
Večerník
NADÁLE

Tel.:
602 714 557
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nabídka realit, nemovitostí a řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Půjčka rychle a spolehlivě. Volejte
zdarma 800 883 883
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Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

.þ
15022020172

Byt 1+1, Svatoplukova ul.

REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé
vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji pro
více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův. Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
města. 777 602 873.
stav. Tel.: 774 101 818
Pracuji pro více věřitelů.
REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupím
byt
v
ul.
Tylova,
Mozartova
VNB REALITY
a okolí, popř. Sídl. Svobody. Spěchá. Tel.: Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Zvýhodněné podmínky, žádné poplat606 352 444
Prostějov
ky. Volejte: 775 02 12 12
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
Koupím novostavbu RD v PV. Tel.
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1,Tovačov
1.150.000 Kč 774 858 723
* BYT 4+1, J.Zrzavého 1.585.000 Kč
* BYT 4+kk, 114 m2
2.800.000 Kč Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruo* RD Laškov
440.000 Kč vaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K nastě* RD Mořice
540.000 Kč hování ihned. Tel: 737 112 123
* RD Alojzov
740.000 Kč
Koupíme RD do 1mil.
* RD po rek.Tovačov
2.300.000 Kč
Tel.: 774 858 723
* Pronájem 1+1 6.500,- Kč/měs vč.ink.
* BYT 1+kk vl.vytápění 590.000 Kč Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
po rekonstrukci, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* Pronájem byt 2+1
5000Kč+ink. ProdámDBbyt4+1,1.patro,ul.J.Zrza* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč vého, po rek. Cena 1 525 000 Kč + za* BYT 2+1, Kral.háj
540.000 Kč řízení. Tel.: 608 934 935
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč Prodám levně dům 3+1 k rekonstrukci
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč v Seloutkách pod lesem a chatu na Běláku.
* St.pozemek, Suchdol
470.000 Kč 773 545 092
* St.pozemek, Vrahovice 1.100.000 Kč
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Pronajmu novou garsonku (30 m2) a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věv
centru
PV,krásná
koupelna.
Nájem
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
řitelů. Konzultace zdarma denně na
5.000Kč. Tel.: 602 553 222
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
739 066 462
* Rodinné domy v PV a okolí
Nabízíme dlouhodobý pronájem neby* Chaty, zahrady a pozemky
tových prostor (78m2), vhodných jako Nabízím rychlou hotovostní půjčku
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
kanceláře, ordinace nebo sídlo firmy. Pro- od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé jednástory: 2 kancl., 1 zas. místnost, sklad + WC ní. 774 119 937
Koupím garáž. T.: 702 681 036
+ koupelna. Vybavení: satelit, Wifi Adsl.
Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu Parkování přímo před sídlem. Cena 6 800 604 603 644
Kč
+
zálohy
na
energie.
Tel.:
582
360
184
2+1+komora(72m2), v nově zrekonstruovaném domě. Parkování před domem. Hledáme ke koupi větší byt 3+1,4+1. Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50 tis.
Pošta, obchod, autobus v místě. Vlastní to- Tel.: 774 421 818
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
pení, voda, plyn, internet. Cena 5 400 Kč
jednání. Tel.: 777 467 046
+ zálohy na energie. Tel.: 602 718 545
Hledáme ke koupi dům na venkově. Cena
a stav nerozhoduje. Tel.: 774 414 525
Rychlá půjčka 5 – 15 tis. Půjčíme
Pronajmu 2 kanceláře za 4 000 Kč
skoro každému. Výplata při podpisu
+ ink.(i jednotlivě). Tel.: 777 942 039 Pronajmu 2+1, 64m2, 2. patro, smlouvy. Pracuji pro 1 věřitele. Tel.:
Okružní ul. v Pv. Volný od března
607 275 496
Pronajmu 1+kk, 4 600 Kč + zálohy el. 2015. Tel.: 776 552 085 (7-18)
+ plyn cca 500 Kč, kauce 9 000 Kč. Tel.:
Koupím byt 2+1. PhDr. Srnová Tel.:
739 058 135
RŮZNÉ
608 233 608
Nabízíme pronájem 1+1 s lodžií. Tel.:
Hledám doučování pro středoškoláka
774 421 818
z matematiky. Tel.: 776 032 307
Koupím chatu nebo dům blízko ProstěPartyzánská 3, Prostìjov
jova. Bez realitky. 773 513 220

Rekonstrukce koupelen. Tel.: 605 459 652
Koupím tenhle typ křesel 3 000-5 000 Kč
dle stavu. Tel.: 603 161 569

Nabízíme veškeré stavební práce, montáže, sádrokartony, malířské a obkladačské práce. Tel.: 774 027 014 nebo
732 624 447

PRODÁM
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

Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 500 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354
Pronájem 1+1, blízko centra, 5.000,+ink., tel.: 608 111 622
Nabízíme k pronájmu sezónní občerstvení s možností celoročního využití
v Prostějově. Součástí je venkovní posezení, sociální buňka, přístřešek na grilování
a dětské hřiště. Pro bližší informace volejte tel. 603 221 538.
Pronajmu byt 2+1, 1.posch., ul. Barákova.
Tel.: 727 875 306
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

Dne 27. února 2015
to bude 50 roků, co si před
Pánem Bohem řekli své ANO

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 nebo
605 405 953
PRODEJNA IVKA-Pluml. ul, připomíná svým zákazníkům, že máme
široký výběr kvalitních českých kozaček, sněhulí, gerlachů, teplé papuče,
důchodky a zboží na velmi problémové nohy i nadměrné velikosti. Pomůžeme s výběrem, otevřeno i v sobotu.
Tel.: 603 445 601.
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

150123020036

OZNÁMENÍ

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

Prodám voliéru na papoušky d 10m x
š 4,40. Cena 20 000 Kč – dohoda. Tel.:
776 885 556
Prodám králíky kalifornské k chovu.
Tel.: 736 109 819

Prodej řadových rodinných
domů, Wichterlova ulice, Pv 12
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Vše nejlepší oslavencům....
V dnešním vydání naleznete
čtyři aktuální gratulace,
které určitě zahřejí u srdíčka.

od 6. 3. 2015
ostatní drůbež (káčata, housata, perličky,
brojler. kuřata, divoké kachny) od 6. 4. 2015.
Prodejj i zahrádkářskýc
ý h a chovatelskýc
ý hp
potřeb.

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových

Země
Ze
mědě
ědě
dělls
lská far
lská
arma
ma,, Hr
ma
Hruš
ušk
ška
ka 138
38..
Obje
j dnávkyy na tel. 731 341 471.

RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m2
Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.
RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
150129020079

Nabízím k prodeji DB (převod členských práv a povinností) o velikosti
2+1, 59m2, 3. patro (2výtahy). Byt je
v původním, ale dobře udržovaném
stavu s prostornou šatnou a zasklenou lodžií. K bytu náleží komora
a sklep. Dům je po kompletní revitalizaci. Pv, Dolní ul. Cena 760 000 Kč.
Tel.:607 972 801

e-mail: avlk55@seznam.cz

Dne 22. února 2015
oslavila 92. narozeniny
paní Svatoslava JORNÍČKOVÁ.
Do dalších let přejí pevné zdraví,
osobní pohody, stálého elánu
dcery Iva a Jarmila, vnoučata
a pravnoučata.

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně
poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Kvalitní kapela zahraje na podnikoTel.: 602 953 842
vých večírcích, narozeninách, svatbách atd. 776 560 107
Koupím staré fotoaparáty EXA Altix, Praktica, Pentacon, Contax,
Zenit, Kijev včetně příslušenství
AUTO MOTO
a objektivů. Tel.: 730 65 33 10 email:
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
stare.fotoaparaty@gmail.com

15012320038

Hledám ke koupi byt 2-3+1, nelépe s
možností převodu. Ne RK. 732 755 910

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,

Dnes, tj. 23. února 2015
oslaví své 60. narozeniny a 40 let
společného života s manželem
paní Vlasta FRÉHAROVÁ
z Prostějova.
Do dalších let všechno nejlepší,
hodně zdraví Ti přeje manžel,
dcera Jitka, Tibor a Jáchymek.

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

D+V Investing s. r. o.

Pronajmu garáž + malou zahrádku,
ul. Zahradní. Tel.: 602 546 175

Dne 27. února 2015
oslaví 50. výročí svatby naši rodiče
Petr a Věra BOUŠKOVI.
Přejeme jim hodně spokojenosti,
zdraví, osobní pohody a hodně vitality.
Přejí děti s rodinou.

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, minČištění kanalizací a odpadů
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Odvoz fekálií
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
Tel.: 774 368 343
gramofony, nábytek z chromových trubek i barevného umakartu, lustry, lampy,
Doučování angličtiny pro děti a za- kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
čátečníky. T.: 775 263 893 email.: ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
zdenka.kopecna@gmail.com
a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíwww.stolarstvijancik.cz
me za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
Tel.: 604 820 358
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a veškeré starožitnosti. Prosíme pou721 344 771. Práce strojem UNC, ze kvalitní a hodnotné předměty,
výkopové, terénní práce.
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
Měření profesionální Termokame- simonrene@seznam.cz
rou ve vysokém rozlišení. Optimální
zimní počasí. Tel.: 602 719 273
Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
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a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyOdvezu letáky, kartony, knížky, spo- klízecí práce. Seriózní jednání a platba
ráky, ledničky, pračky, mikrovlnky hotově. Tel.: 773 113 303.
a bojlery. V okolí Pv. Tel.: 608 887 129
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Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
Jindřich Skácel.

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
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RD 3+1, Krumsín 

GRATULACE

KOUPÍM

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

15022020165
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Neváhejte
a udìlejte
radost svým
nejbližším také!
A TO ZA MIMOŘÁDNĚ
NÍZKOU CENU...
VÍCE INFORMACÍ
NA TEL. 608 723 849.

Pondělí 26. ledna 2015

Pondělí 23. února 2015
reality, řádková inzerce
16
www.vecernikpv.cz

vzpomínky, pohřby
17
www.vecernikpv.cz

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí..

Dotlouklo srdce
Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti,
drahý tatínku, za všechno vřelý dík.

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

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

kdy nás navždy opustila
paní Jiřina PŘIKRYLOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Děkujeme tatínku za cestu,
kterou jsi s námi šel, za lásku,
kterou jsi nám dal, za ruce,
které nám pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl.

Dne 24. února 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Ivany KŘÍŽOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte
ji tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

Do prostějovské nemocnice přišel se
začínajícím zánětem slepého střeva…

a dne 5. března 2015
si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marie HUSIČKOVÉ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

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

vzpomeòte
na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

Dne 27. února 2015
uplynou dva roky od
nečekané (a podle našeho
názoru zbytečné) smrti
pana Davida AMBROŽE,
34. letého policisty DI Prostějov.
Drahý a milovaný tatínku, synu,
kamaráde, moc nám chybíš, nikdy
na Tebe nezapomeneme.
Za všechny syn Davídek
a rodiče.

Jaro je krásné,
leč hladové.
přečti si u nás
co je nové

za

www.vecernikpv.cz

200 Kè

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Milada Maková 1940 Prostějov
Jaroslav Řezníček 1947
Olšany u Prostějova
Miroslav Janů 1927
Těšetice
Jaroslav Śmíd 1971 Kostelec na Hané
Dagmar Vybíralová 1928
Kralice na Hané
Marta Lindušková 1930 Prostějov
Miloslav Holinka 1949 Vrbátky
Jaroslav Grulich 1954 Prostějov
Jaroslava Úlehlová 1931 Prostějov

Pondělí 23. února 2015
Věra Mlčochová 1948 Určice 15.00 kostel Určice
Pátek 27. února 2015
Jaroslav Abrahám 1935 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
stějov
Sobota 28. února 2015
AndělaKlíčová1926MaléHradisko14.00ObřadnísíňMaléHradisko+hrob
Bc. Petr Mucha 1975 Prostějov
Eva Burešová 1935
Ohrozim
Anna Dubíková 1924
Kostelec na Hané
Milan Dobeš 1923
Prostějov
Josef Přehnal 1929
Ivaň

František Pospíšil 1921 Protivanov
Miroslav Řezáč 1949
Hruška
Arnošta Dosedělová 1933
Mostkovice
Zdeněk Svoboda 1935
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Petr Holman 1962 Lešany
Věra Sedláčková 1924 Prostějov
Oldřich Otruba 1955
Čechy pod Kosířem

Pondělí 23. února 2015
Květoslava Zatloukalová 1920 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. února 2015
Jaroslava Krpálková 1937 Čechy pod Kosířem 11.45 Obřadní síň Prostějov

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

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+!
* 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

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

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042

NA VŠECH PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!

PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

neprohloupí...

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

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...

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



Kdo
koupí,

Dne 26. února 2015
vzpomínáme 10. výročí co
odpočívá na Ptenském hřbitově
náš milovaný manžel, tatínek,
tchán, dědeček a pradědeček
pan Zdeněk VYMAZAL
ze Ptení.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 20. února 2015
jsme si připomněli 25. výročí úmrtí
pana Antonína HUSIČKY
ze Smržic

Pondělí 26. ledna 2015
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reality, řádková inzerce
16
www.vecernikpv.cz

vzpomínky, pohřby
17
www.vecernikpv.cz

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí..

Dotlouklo srdce
Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti,
drahý tatínku, za všechno vřelý dík.

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

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

kdy nás navždy opustila
paní Jiřina PŘIKRYLOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Děkujeme tatínku za cestu,
kterou jsi s námi šel, za lásku,
kterou jsi nám dal, za ruce,
které nám pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl.

Dne 24. února 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Ivany KŘÍŽOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte
ji tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

Do prostějovské nemocnice přišel se
začínajícím zánětem slepého střeva…

a dne 5. března 2015
si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marie HUSIČKOVÉ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

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

vzpomeòte
na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

Dne 27. února 2015
uplynou dva roky od
nečekané (a podle našeho
názoru zbytečné) smrti
pana Davida AMBROŽE,
34. letého policisty DI Prostějov.
Drahý a milovaný tatínku, synu,
kamaráde, moc nám chybíš, nikdy
na Tebe nezapomeneme.
Za všechny syn Davídek
a rodiče.

Jaro je krásné,
leč hladové.
přečti si u nás
co je nové

za

www.vecernikpv.cz

200 Kè

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Milada Maková 1940 Prostějov
Jaroslav Řezníček 1947
Olšany u Prostějova
Miroslav Janů 1927
Těšetice
Jaroslav Śmíd 1971 Kostelec na Hané
Dagmar Vybíralová 1928
Kralice na Hané
Marta Lindušková 1930 Prostějov
Miloslav Holinka 1949 Vrbátky
Jaroslav Grulich 1954 Prostějov
Jaroslava Úlehlová 1931 Prostějov

Pondělí 23. února 2015
Věra Mlčochová 1948 Určice
15.00 kostel Určice
Pátek 27. února 2015
Jaroslav Abrahám 1935 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 28. února 2015
AndělaKlíčová1926MaléHradisko14.00ObřadnísíňMaléHradisko+hrob
Bc. Petr Mucha 1975 Prostějov
Eva Burešová 1935
Ohrozim
Anna Dubíková 1924
Kostelec na Hané
Milan Dobeš 1923
Prostějov
Josef Přehnal 1929
Ivaň

František Pospíšil 1921 Protivanov
Miroslav Řezáč 1949
Hruška
Arnošta Dosedělová 1933
Mostkovice
Zdeněk Svoboda 1935
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Petr Holman 1962
Lešany
Věra Sedláčková 1924 Prostějov
Oldřich Otruba 1955
Čechy pod Kosířem

Pondělí 23. února 2015
Květoslava Zatloukalová 1920 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. února 2015
Jaroslava Krpálková 1937 Čechy pod Kosířem 11.45 Obřadní síň Prostějov

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

Helena Uhrová 1927
Josef Jež 1925

Poslední rozlouèení

Prostějov
Čelčice

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+!
* 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

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

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042

NA VŠECH PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!

PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

neprohloupí...

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

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...

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



Kdo
koupí,

Dne 26. února 2015
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nabídka pracovních míst, služby

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přijmeme sekretářku prozatím na
poloviční úvazek. Podmínky: znalost
práce na PC, psaní všemi 10, účetnicHLEDÁME ŘIDIČE na nákladní sta- tví POHODA. Tel.: 775 935 668
vební automobily SCANIA, požadav- Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
ky: řidičské oprávnění C, E, profesní prů- do třísměnného provozu obsluhu
kaz, psychotesty. Tel.: 603 234 002
vertikálního karuselu. Požadujeme
praxi na karuselech, samostatnost,
SOŠp a SOUs, Prostějov, Lidická 4,
flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní
hledá uchazeče na obsazení pracovní
společnosti, dobré platové podmínpozice školník – údržbář. Informace na
ky, závodní stravování, uchazečům
tel.: 582 342 311. Nástup od 1.3.2015
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
příspěvek na ubytování v ubytovně.
Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte
Firma DOSEDĚL IZOLACE s.r.o. na hanakov@hanakov.cz
hledá spolupracovníka na pozici
klempíř/-izolatér. Praxe v oboru Hledám šikovného stolaře na ŽL. Tel.:
a pozitivní přístup podmínkou. 608 863 532
Práce na ŽL. Tel.: 604 252 330,
Firma HANAKOV spol. s r.o. přiinfo@izolace-dosedel.cz
jme do jednosměnného provozu
Přijmeme pracovníka na obsluhu ven- zámečníka - svářeče. Nabízíme zákovního grilu. Nutný zdravotní průkaz zemí stabilní společnosti, závodní
a zkušenosti s obsluhou grilu. Práce na stravování. Požadujeme platný
ŽL/IČO nebo na dohodu o provedení svařovací průkaz, praxi v obopráce. Pracoviště: Prostějov. Vážní zá- ru, bezúhonnost. Informace tel:
582 302341, životopisy zasílejte na
jemci volejte tel. 603 221 538.
hanakov@hanakov.cz
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme nové zaměstnance, invalidní Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
důchodce, na pracovní pozice vrátný do HPP invalidní důchodce na pracovní
a úklidový pracovník. Místo výkonu pozici operátor pultu centrální ostrahy.
v Prostějově. Informace na tel.čísle: Zkrácený pracovní úvazek, místo výko602 786 692
nu Prostějov. Podmínka práce na PC,
komunikativnost, čistý trestní rejstřík.
Zavedená strojírenská firma v Prostějo- Informace na tel. čísle: 602 786 692
vě přijme pracovníky do HPP případně
brigádníka na profesi zámečník – svářeč Restaurace v centru města přijme kuchaa pracovníky do práškové lakovny. Ná- ře/ku a číšníka/ci. Tel.: 605 263 543
stup ihned. Tel.: 603 211 144
Přijmeme pracovnici na úklid pekař.
provozovny. Dvousměnný provoz
Hledáme dva pracovníky/ce obsluha včetně sobot. Info 582 342 095
neutralizační stanice a obsluha zinko- HLEDÁME ZEDNÍKY - DLAŽDIČE
vací linky. Nástup ihned. Info p. No- a další šikovné pracovníky do naší stavák 606 031 220
vební firmy. Tel.: 739 374 894
Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 775 406 363

Přijmu brigádníka/-ci do obchodu, část., nebo plný inval. důchod.
Nástup ihned, zaučím. Info na tel.:
731 412 028

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

H&D, a.s. přijme švadleny s praxí
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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 kratPlat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
ší dobu. Samostatnou provozní účet- Pozice
ní s minimálně 4 letou praxí v provozní
67 Kč/hod Jednosměnný
Střední odborné
Michal Fišer
účtárně právního subjektu (i mlado- Číšníci a servírky
25 000 Kč
Pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Martin Šlajs
důchodkyně) pro pracoviště Olomou- Finanční poradce/
Obchodní
zástupce
cká 37, Prostějov. Nabídky zasílejte na
20 000 Kč
Jednosměnný
Střední odborné
Jiří Králíček
central@hdas.cz nebo Olomoucká 37, Lakýrníci, přípraváři vozidel
k lakování
Prostějov 796 01
Koordinátor/ka výroby
25 000 Kč
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
Koutný spol. s r.o.
12 000 Kč
Třísměnný
Základní
GALVA s.r.o.
Hledám akvaristu na údržbu akvárka Obsluha zařízení v galvanově
Kalkulanti, rozpočtáři
6 500 Kč
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
IF HOLDING a.s.
v PV. Tel 602 553 222
Administrátor/ka e-shopu
12 000 Kč
Jednosměnný
ÚSV
David Lužný
Operátor/ka výroby
20 000 Kč
Nepřetržitý
Střední odborné
LUTO Automotive CZ, s.r.o.
Hledám elektrikáře.774 989 007
Operátor pultu centrální ostrahy
9 050 Kč
Nepřetržitý
Základní
SIDA s.r.o.
9 200 Kč
Jednosměnný
Střední odborné
Martina Šestiřadová
Salon BEAUTY přijme kosmetičku Pomocná síla do kuchyně
Řidič/ka MKD
40 000 Kč
Pružná prac. doba Základní
Petr Dolák
a nehtařku. Tel.: 777 196 767
Logistik/nákupčí
15 000 Kč
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
LINAPLAST s.r.o.
Obsluha zemědělských strojů
20 000 Kč
Jednosměnný
Střední odborné
CROPAGRO, s.r.o.
Zdravotní sestra/domácí péče
120 Kč/hod Pružná prac. doba ÚSO s maturitou
CHARITA Prostějov
PRÁCI HLEDÁ
Asistent/ka
11 200 Kč
Jednosměnný
ÚSO s maturitou
EFEKTA Trade s.r.o.
Hledám práci na HPP, mám SEŠ
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
praxi, zkušenosti v ekonomice,
obchodní odd., nákup-prodej.
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
(PC, GSM, vlastní auto). Tel.:
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
777 942 039 Nováková.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC <<<<
>>>> TAKÉ NA WWW.VECERNIKPV.CZ

15020170091

Přijmeme provozního elektrikáře
na HPP. Tel.: 606 031 220 p. Novák.
Nástup ihned.

15021610157

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

15021810160
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SUDOKU
VYHRAJTE
PONOŽKY!

15021760159

Správná odpověď z č. 7: na snímku byl
dům v ulici Pod Kosířem 27. Vylosovanou výherkyní, která získala POUKAZ
v hodnotě 400 Kč do restaurace JADRAN
CLUB v Hradební ulici, se stala Hana
MUSILOVÁ, Brněnská 32, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to tradičně
DO ČTVRTKU 26. ÚNORA,
12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v příštím vydání v PONDĚLÍ
2. BŘEZNA 2015.
Dnes můžete zápolit o dárkový kosmetický balíček v hodnotě 400 Kč od
studia NAISY v Prostějově.

BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
VÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si lze osobně poskládat z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Poukaz si
lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba hned v rámci tohoto vydání, přičemž
tentokrát jsme zabrousili do sportovních
vod a graficky mírně poupravili novou
tenisovou kometu, která si už vyzkoušela, jaké je to hrát v extralize Prostějov...

OSMISMĚRKA

Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z pátého dějství „pod
srdíčkem“ čekáme v redakci tentokrát
DO ČTVRTKU 26. ÚNORA 2015,
12.00 hodin - volejte 582 333 433,
Návod k luštění...
pište SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu: SOUTEZE@VE- Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte.
CERNIKPV.CZ! Jméno výherce, kte- Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
rý od nás obdrží výše zmíněnou cenu
... A PROTO RÁDI NAVŠTĚVUJEME
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází v PONOLOMOUCKÝ U-KLUB
DĚLÍ 2. BŘEZNA 2015.
Takže, neváhejte a zajistěte si i příští
číslo.
Hodně štěstí při bádání

VYLUŠTĚTE SI KONCERT

Kdo je na fotografii?
Poznáte?
Hádejte, bavte se!
A berte život s nadhledem...
Prostějov sice tentokrát nepoznalo příliš
mnoho čtenářů, i tak bylo z čeho losovat...
Ze 124 správných odpovědí, jenž jsme
zařadili do osudí, se usmálo štěstí na
výherce, kterým se stal Jiří ZELINKA,
Česká 26, Prostějov. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou
cenu v podobě DVOU PŮLMETRO-

15021660162

T
Také
v pátém čísle
pod novým prop
jjektem „MILUJEME VEČERNÍK“
M
nechybí originální
n
soutěž,
kteráá sii mezi vámi získala taěž k
kovou popularitu, že si tuto zábavnou
stránku nelze bez hádání osobností
ani představit. Tudíž nadále můžete
bádat či tipovat, kdo že se to zrovna
nachází na tom divném obrázku.
I dnes tedy znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“.
Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří,
nám mohou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí při losování, můžete získat zajímavou výhru.
Ve hře je další atraktivní cena od našeho tradičního partnera, kterou je
už poněkolikáté POUKÁZKA na
OBČERSTVENÍ od firmy BRUTUS
v HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém vydání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se jedná
o Věru Palackou. Jednu z nových členek Zastupitelstva Statutárního města

15012860074

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
A VÝHERCE

Také v rámci nového projektu nejčtenějšího regionálního periodika „MILUJEME VEČERNÍK“ vám přinášíme řadu zápolení o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na bádání s čísly, přičemž díky
našemu partnerovi tohoto klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru. U tolik populárního klání,
které si již dávno získala své věrné a početné přívržence, můžete nyní usilovat o další z atraktivních poukazů.
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o další
užitečnou cenu, která se hodí každému. Partnerem dnešního
kola je olomoucká prodejna PONOŽKY OD MARUŠKY
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
26. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla
znělo 3 - 9 - 2 - 6, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stošestaosmdesátou výherkyní
v řadě stala Jolana FRGÁLOVÁ,
Sídl. Svobody 76, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku získává POUKAZ v CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, který věnovalo studio
SVĚT ZDRAVÍ!
Jméno dalšího výherce, který se může
těšit z atraktivní ceny, zveřejníme
znovu v příštím čísle, které vychází v
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA 2015.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

ATEISTA, ČIPY, EURO, HIJE, JING, KIKS, KLÍN, KRÁPAT, KUŘÍ,
KVÁDR, LAŠK, LEBKA, MÍNIT, MOŘE, OTKA, PIKA, PILY, PLYN, PSÍK,
PSYCHIKA, REVUE, SINÁK, SNÍH, SOŠKA, ŠMAK, ŠMÍR, ÚŘAD, ZRAK

15021660155

15021660156

Správné řešení z čísla 7: VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ OBUVI. Vylosovanou výherkyní je Jana LANGEROVÁ, Šárka 50, Prostějov. POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment od prodejny ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY Silvie Velebová si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete
e-mailem nebo zatelefonujte do ČTVRTKU 26. ÚNORA 2015, 12.00 hodin. Výherce, jehož jméno zveřejníme v pondělí 2. března, získá POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na pobyt v dětském prázninovém táboře zakoupeném do konce března 2015, který pořádá kavárna Planeta malého prince.

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 MIMOŘÁDNĚ POUZE
DO ÚTERÝ 24. ÚNORA 2015, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PRODEJTEXTILU“.
Vylosovanou výherkyní se stala Irena ŠTEFKOVÁ, Sídl. Svobody 58, Prostějov,
která se tak může těšit na POUKAZ v celkové hodnotě 400 Kč od partnera minulého dějství. Tím byl prostějovský obchůdek PYŽAMKA.CZ. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se
může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která i tentokrát potěší zejména ty,
kdo si rádi vyrazí na kulturní akci či do společnosti...
Partnerem dnešního kola je totiž olomoucký U-KLUB, kde se už TUTO STŘEDU
uskuteční KONCERT Radima Hladíka a BLUE EFFECT. A vy můžete vyhrát
hned ČTYŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 1180 Kč!
Šťastného výherce či výherkyně BUDEME BEZPROSTŘEDNĚ POTÉ KONTAKTOVAT, NEZAPOMEŇTE proto na sebe zanechat TELEFONICKÉ SPOJENÍ.
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TIPVečerníku

BASKETBAL
Středa 25. února 2015:
18.00: Ariete Prostějov – MMCITÉ
Brno (35. kolo Kooperativa NBL mužů,
hala Sportcentra DDM Prostějov).
Sobota 28. února 2015:
14.00: Orli Prostějov – SAM BŠM Brno
(7. kolo extraligy mladších žáků, hala
Sportcentra DDM Prostějov).
10.00: Orli Prostějov – BK Žďár nad Sázavou (8. kolo extraligy mladších žáků,
hala Sportcentra DDM Prostějov).

GHOUL

FOTBAL
Úterý 24. února 2015:
17.00: TJ Sokol Určice – 1.SK Prostějov
U19 (přípravné utkání, UT Prostějov).
Sobota 28. února 2015:
12.00: TJ Sokol Určice – FC Kralice na
Hané (přípravné utkání, UT Prostějov).

KDY? ètvrtek 26. února ve 20:00 hodin
KDE? Kino METRO 70, Prostìjov
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit
unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932 a 1933 tu dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců
novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila. Během
dvanácti let spáchal přes padesát brutálních vražd, při
nichž své oběti částečně snědl. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit
tajemství domu, kde se vše odehrávalo. V opuštěném
stavení uprostřed ukrajinských lesů se z filmařů i jejich doprovodu však brzy stávají nedobrovolní vězni.
Stísněný pocit ve zdech domu se mění v děsivá setkání
s jiným světem. Ze záměru natočit dokument se stává
hrůzyplný boj o život. Nikdo netuší, kdo nebo co je
TAM VENKU...

HÁZENÁ
Neděle 1. března 2015:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
SHC Maloměřice (14. kolo 2. ligy mužů,
sportovní hala v Kostelci).

LEDNÍ HOKEJ
Neděle 1. března 2015:
13.00: LHK Jestřábi Prostějov – Warrior Brno (11. kolo skupiny o udržení Ligy
juniorů, zimní stadion v Prostějově).

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. února
17:30 Kingsman: Tajná služba
americká akční komedie
20:00 Kingsman: Tajná služba
úterý 24. února
17:30 Tři srdce – art film
francouzský film
20:00 Kingsman: Tajná služba
středa 25. února
18:00 Gaetano Donizzetti
– Don Pasquale
čtvrtek 26. února
17:30 Focus
americká krimikomedie
20:00 Ghoul
český temný hororový thriller
pátek 27. února
17:30 Focus
20:00 Ghoul 3D

sobota 28. února
17:30 Focus
20:00 Ghoul 3D
neděle 1. března
17:30 Focus
20:00 Ghoul

pátek 27. února
15:15 Říše hraček
americký rodinný film
sobota 28. února
15:00 Za kamarády z televize 6
pásmo pohádek
17:30 Hodinový manžel
česká komedie
20:00 Hodinový manžel

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 23. února
15:15 Arthur a Minimojové
úterý 24. února
14:00 Arthur a Maltazardova pomsta
středa 25. února
13:00 Arthur a souboj dvou světů
15:00 Bio Senior – Líbánky
čtvrtek 26. února
14:00 Šmoulové 2
noviny za 15Kè

strana 26

DIVADLO POINT
úterý 24. února
19:00 TESTOSTERON

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 27. února
21:00 Basement vibes vol.2
W/X-Morph and HRR. NEC
sobota 28. února
20:00Znouzectnost–nej zevšechsvětů!!!

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
ICM Prostìjov
Komenského 17, Prostějov
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.
SEMTAMNÍK
pondělí 23. úterý od 14:30 do 15:30 hod.
- Rehabilitační cvičení pro posílení
tělesné kondice a zraku (klubovna
SONS)
úterý 24. února od 14:00 do 16:00 hod. 4.díl z cyklu Besedy o zdraví PhDr. Hany
Blahové na téma Akupresura. (Klubovna SONS)
čtvrtek 26. února od 13:00 do 16:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS.
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí
od 15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba
se hlásit předem. – V pondělí 23. února
2015 herna mimořádně není.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 24. února od 9:00 hodin – Tvořivá knihovna
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Galerie METRO 70, Prostějov
vás srdečně zve na výstavu fotografií
a výtvarných prací studentů střední školy
ART ECON „ARToviny 2015“.
Výstava potrvá do 8. března 2015.

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

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
V tomto roce nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Na vaši návštěvu se
srdečně těšíme.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace, Kostelecká
4165/17, 796 01 Prostějov. Zve své členy na členskou schůzi, která se koná dne
24.2.2015 ve 14:00 v prostorách Národního domu, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov
(členský průkaz s sebou, účast nutná)

V neděli 1. března 2015 v malé tělocvičně ZŠ Palacká Prostějov, od 15 do
17 hodin proběhne Grand prix 2015.
Přineste si autíčko na dálkové ovládání
a zapojte se do závodu plného překážek
a zatáček. Věková hranice závodníků je
3 - 99 let. Pro výherce jsou připraveny
drobné odměny. Za podpory Statutárního města Prostějov organizuje Občanské sdružení KOKTEJL.
Výstava výtvarných prací „kytice ve
váze“ se koná v prostorách ÚS ČZS,
Daliborka 3, Prostějov v pondělí
9. března od 13 do 17 hodin a v úterý
10. března 2015 od 9 do 16 hodin.
Úterý 24. února 2015 v 15 hodin, DOMEČEK, budova Sportcentra - DDM
ve dvoře vpravo, Vápenice 9, Prostějov
„Bábovkování“. Pro všechny, kteří mají
rádi moučníky, pořádáme soutěž. Upečte
oblíbenou bábovku a přineste ji s receptem. Sami vyberete ty nejlepší, které odměníme. Za podpory města Prostějov organizuje Občanské sdružení KOKTEJL.

Zahrádkáři Prostějov 1 zvou členy
i nečleny na Výroční schůzi ve čtvrtek
26. února v 15:00 hodin na Daliborce
3. Vysvětlíme jak se nabít BIOenergií pro
posílení imunitního systému na zahrádce.
Lazariánský servis zve seniory, handicapované a rodiče s dětmi na ozdravný pobyt v měsíci srpnu v Chorvatsku. Bližší
informace a přihlášky u pí Zapletalové.
Tel.: 776 054 299

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

PLESY DĚTSKÝ

v Prostějově a jeho okolí
28.2.

Ples SDH Lipová
Lipová
Velké sportovní plesy
Čechovice
Poslední leč
Prostějov
Šibřinky
Kralice n /H
Myslivecký ples
Němčice n/H

28.2.
28.2.
28.2.
28.2.

Kulturní dům Lipová
SDH Lipová
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Městské divadlo Prostějov
Vojenské lesy Plumlov
Sokolovna Kralice n/H
TJ Sokol Kralice n/H
Sokolovna Němčice n/H
MS Němčice n/H

BRUSLENÍ O PRÁZDNINÁCH
Pondělí 23.2.
Pondělí 23.2.
Úterý 24.2.
Úterý 24.2.
Středa 25.2.
Čtvrtek 26.2.
Čtvrtek 26.2.
Pátek 27.2.
Pátek 27.2.
Sobota 28.2.
Sobota 28.2.
Neděle 1.3.

09.00-10.00
16.00-18.00
09.00-10.00
15.45-17.45
11.00-12.00
09.00-10.00
16.00-18.00
09.00-10.00
15.45-17.45
10.45-12.45
14.30-16.30
09.30-10.30

Hodinové bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Bruslení pro veřejnost
Hodinové bruslení pro veřejnost

BAZÁREK

se blíží!

PROSTĚJOV Máte doma špunta
a spoustu věcí, ze kterých vyrostl?
Nebo naopak potřebujete svému
dítku koupit nějaké hezké, ale ne
příliš drahé věci? Právě pro vás
je zde už druhý bazárek dětského a kojeneckého oblečení, hraček
a obuvi, který pořádá RC Lodička
a Modrý koník.
Uskuteční se v sobotu 14. března 2015
od 9.00 do 12.00 hodin v objektu TJ
Sokol Prostějov I., Skálovo náměstí 4,
Prostějov. Vstup pro prodávající i kupující je zdarma. „Děti se mohou těšit na
kreativní dílničku či hravou angličtinu,“
přidávají nabídku organizátoři. Chcete-li prodávat, přihlaste se na info@rclodicka.cz nebo telefonním čísle 602 313
741. Neprodané věci můžete věnovat
Fondu ohrožených dětí nebo Azylovému centru.
Akce se koná pod záštitou Aleny
Raškové, první náměstkyně primátora a Milady Sokolové, předsedkyně
Okrašlovacího spolku.
(red)

akce v regionu...
Klavírní koncert v Konici
Klub přátel hudby pořádá ve středu 25. února
2015 od 19.00 hodin v zámku Konice klavírní recitál. Hrát bude Jan Šimandl, který se narodil v roce 1991. Pochází z hudební rodiny, hře na klavír se začal učit v šesti letech a již na základní umělecké škole získal řadu ocenění v klavírních soutěžích v sólové i komorní hře.
V letech 2006 až 2011 studoval na plzeňské konzervatoři u MgA. Věry Müllerové. V roce 2009 se stal posluchačem Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové, kde studuje dosud. Účastnil se řady mistrovských kurzů českých i zahraničních pedagogů. Vystupoval na Mezinárodním
klavírním festivalu 2011 v New Yorku. Získal řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích.

TIP

k obrazovce

S ČERTY

SMRŽICKÝ LEV
V pátek 27. února od 18.00 hodin se v sále
v místním kulturáku bude konat dvacáté
a zřejmě poslední promítání videokroniky
Smržic.
Více čtěte na straně 9

www.
vecernikpv
.cz

SOBOTA
28.2.2015
20:15 HODIN

NEJSOU ŽERTY
Pohádka, ČR (1984)
Režie: Hynek Bočan
Hrají: Karel Heřmánek, Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý, Jana Dítětová, Josef
Kemr, Viktor Preiss, Jaroslava Kretschmerová, Monika Stará, Dana Bartůňková,
Petr Nárožný a další
Chamtivá macecha připraví svého nevlastního syna Petra o všechno, včetně dědictví po
jeho otci. Petr se mezitím seznámí s dcerami
místního knížete, když je zachrání při projížďce, při které se jim splašili koně a zaujme
ho vyzývavá Angelína. Petr však pro ni nic
neznamená. To její sestra Anděla, hodná a
skromná, se do Petra hned zamiluje. Petrova
macecha se neštítí ničeho, a aby se ho zbavila,
dá se dohromady s místním správcem – spo-

lečně proti Petrovi kují pikle a pošlou ho do
vězení a poté i na vojnu. Petr však uteče a
protlouká se světem. Když už neví kudy kam,
potká věrného a spravedlivého přítele – sa-

motného čerta. V pekle se mu sice líbí, ale nakonec se mu přece jen zasteskne po světě. Jeho
návrat je však komplikovaný – sám vypadá
jako čert…

SPORT

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

KULTURA

SPOLEČNOST

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

HOKEJOVÍ JESTŘÁBI JE

15011910002

®

Pondělí 23. února 2015
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TO DOMA!

Naleznete
uvnitř

ŽÁDALI PO MĚSTU
11,5 MILIONU KORUN!

V APOLLU ŘÁDILA
VYPSANÁ FIXA!

NAŠE KAUZA

●● Prostějovský klub
se zaplnil příznivci

strana 24

Foto: BK Prostejov

POHÁROVÝ VÍTĚZ BYDLÍ V PROSTĚJOVĚ
Ladislav Valný

Při schvalování veřejných finančních podpor na pondělním zastupitelstvu Statutárního města Prostějov Petr Kousal (KDU-ČSL, na horním snímku) ostře napadl
generálního manažera hokejových Jestřábů Jaroslava Luňáka. Ten nereagoval...
2x foto: Michal Kadlec

strana
JEDNOU
VĚTOU
●● Bývalý člen SKC Prostějov
Robin Wagner skončil na dráhovém
mistrovství světa dospělých čtrnáctý
v kilometru s pevným startem.
●● V prostějovské hvězdárně proběhla ve čtvrtek velká sláva, křtil
se nový dalekohled. Večerník byl
u toho a na straně 24 máme pro vás
stručnou reportáž..
●● Kontumace zápasů Slatinic
neplatí, odvolací a revizní komise
přiřkla týmu z I.A třídy body zpět
a novým trestem za administrativní
pochybení a neoprávněný start hráče
je pokuta devět tisíc korun.
●● Prostějovské podsvětí nedávno
opustil „Slon“, na kterého zavzpomínala jedna z našich čtenářek. Co
všechno Josef Jelínek dělal? A byl na
té správné straně?
Čtěte na straně 25!
●● Fotbalový brankář Petr Švéda
míří z Přerova do rakouského USV
Sulz, kde bude spoluhráčem Marka
Havlíčka a Radka Ošlejška.
●● Že sportovci umí nejen oslnit
svými herními kousky, ale pořádně to
roztočit také na parketu, o tom se Večerník přesvědčil na fotbalovém plese
Relaxu v Kralicích na Hané.
Čtěte na straně 33.

28

BRNO Final 4 přineslo basketbalistům Ariete Prostějov historický úspěch. Ve skvělé
atmosféře zaplněné haly Rosnička si přes drobné potíže v semifinále poradili s Brnem,
aby následně rozdrtili Děčín! Po devíti letech se raduje jiný tým než Nymburk.
„Potvrdilo se, že finálový turnaj je specifická soutěž o jednom zápase. V semifinále jsme
se třásli ve třetí čtvrtce o výsledek s Brnem, které pak v utkání o třetí místo porazilo
Pardubice. Co bylo v sezoně, nehraje roli. Je to o momentální formě, kterou jsme ve finále
měli my,“ hodnotil turnaj pro Večerník Radek Nečas, kapitán týmu. Právě on byl vyhlášen
nejužitečnějším hráčem rozhodujícího klání.
Prostějovskému klubu se podařilo dosáhnout na skvělý výsledek. A finálové vítězství
o třiatřicet bodů bylo třešničkou na sladkém dortu. „Hráči se opravdu zapsali do historie.
Konečně vyhrál po dlouhých letech někdo jiný,“ radoval se šéf klubu Ivan Pospíšil.
Zklamaní byli naopak basketbalisté Pardubic a Děčína. Východočeši po porážce v semifinále ztratili motivaci a nezvládli ani utkání o 3. místo. Válečníci zase už během třetí
čtvrtiny finálového duelu věděli, že se jejich sen o triumfu rozplynul. „Děčín si na trofej
opravdu hodně brousil zuby. Asi je trochu přebrousil,“ poznamenal s úsměvem kouč
Ariete Zbyněk Choleva.
Sobotní večer patřil basketbalistům Prostějova. A oslavy to byly pořádně bouřlivé až do
brzkých ranních hodin...

více o historickém úspěchu Orlů najdete na straně 38

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

➢

TIPY, RADY, RECEPTY
A DRUHÝ DÍL CVIČENÍ...
●● Přichází stále oblíbenější
servis pro ženy
strana 27

ESKÁČKO DOVEZLO
Z OPAVY PLICHTU
●● Na půdě druholigového týmu
fotbalisté Prostějova obstáli
strana 33

zveme na šlágr
Večerníku - HOKEJ

Kralické Dětské šibřinky KLÍČOVÁ STŘEDA:
duel s Havl. Brodem může rozhodnout
zaplnily místní sokolovnu
KRALICE NA HANÉ Už po jedenadevadesáté uspořádal místní
TJ Sokol Dětské šibřinky. Podle
sdělení místostarosty Sedláčka bylo sice letos masek o něco
méně, i tak ale slavnostně vyzdobená sokolovna hýřila barvami
a krásnými kostýmy.
Pro pořadatele bylo spojení šibřinek pro dospělé a děti během jednoho víkendu organizačně náročné, proto raději pořádají nejprve ty
dětské a teprve následující sobotu
přijdou na řadu „dospělácké“. Prostory místního Kulturního domu
dávno přestaly stačit, takže se rej
masek v podání drobotiny přestěhoval do sokolovny.
Po druhé hodině zahájila program
za pořadatele Eva Peková. Poděkovala také sponzorům tomboly, do
níž si mohl každý koupit lístek za
pouhou pětikorunu. „Každý lístek
vyhrává. Na galerii vydáváme bonbóny coby drobné výhry, kdo má
uvedeno Finále, má naději na ně-

PROSTĚJOV Potřetí a naposledy v této sezoně se na Hanou
vydají hokejisté Havlíčkova
Brodu. Od středeční osmnácté
hodiny totiž bude na programu
předposlední kolo play out první
ligy, v němž si mohou domácí Jestřábi definitivně zajistit uhájení
prvoligové příslušnosti i pro ročník 2015/2016.
Favoritem střetnutí je Prostějov. Nejenže v posledních třech kolech neztratil ani bod a udržuje si dvoubodový náskok na poslední místo, které znamená přímý
sestup do druhé ligy, navíc v jeho prospěch hovoří
i dlouhodobé statistiky.
V tomto ročníku se podařilo Jestřábům zvítězit ve
čtyřech z pěti vzájemných střetnutí a mají jistotu lepší bilance při rovnosti bodů. Na vlastním ledě pak se svým
nejbližším soupeřem neuspěli naposledy v září 2006,
tehdy se po výsledku 2:3 radoval outsider z Vysočiny.
A jakákoli výhra domácích bude znamenat jejich záchranu.
Vstupné činí i v tomto případě sedmdesát korun a hokejisté
věří, že se budou moci spolehnout na hlasitou podporu ze
zaplněného hlediště.
(jim)

vs

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Fotbalista se sešel s pohádkovými bytostmi v kralické sokolovně.
Foto: Tomáš Kaláb

kterou z hodnotnějších cen dole na
jevišti,“ potěšila účastníky.
Těm předvedl místní dívčí soubor
„Pink“ sestavu zumby, se kterou
sklízejí úspěch také v blízkém okolí.

Následoval rej masek a jejich představení v režii moderátora pana Fojtíka, který měl pro roztodivné masky
v průběhu odpoledne připravenou
sérii zajímavých her.
(tok)

Více nejen k tomuto zápasu, ale i vše z hokeje
najdete tradičně na stranách 34 a 35
CHCETE Večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?

nalistujte stranu 17

22

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Sportovní sumáø

přátelské utkání

1. HOKEJOVÁ liga 3. kolo Play-out

LHK Jestřábi
Prostějov
Salith
Šumperk

3
0

Diváci:
i á i 1240

(0:0 - 2:0 - 1:0)
Rozhodčí: Doležal
– Kotlík, Zídek.

1.SK

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

SESTAVA
ŠUMPERKU:

Svoboda – Novotný, Bail, Gewiese, Prokop, Drtil,
Slavík, Žáček, Sedlák – Haas, Plášek, Popelka, Brunec,
Moskal, Rimmel, Berger, Vachutka.
Trenér: Radek Kučera.

SFC
Opava

0

Prostějov

0

Poločas: 0:0

Vašek (46. Květon) - Pospěch, Metelka, Mikula (70. Vojtěšek),
Čelůstka (46. Matěj Hrabina) - Habusta (70. Janetzký) - Svatonský (46. Jurečka), Janetzký (46. Horka), Schaffartzik - Mrázek,
Kuzmanovič (70. Lavrovič).
Trenér: Jan Baránek

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš (46. Kofroň) - Hirsch, Zatloukal, Sus, Krejčíř
(66. Rus) - Šteigl (46. Pančochář), Zelenka (60. Fládr), Langer,
Sečkář (57. Koudelka) - Machálek (78. Kroupa), Kroupa
(76. Kopečný).
Trenér: František Jura.

„Podle průběhu utkání, kdy jsme nastřelili

dvakrát břevno, jsme asi měli vyhrát.“
Trenér
T
renérr František
Fran
ntišek
k JURA
JUR
RA
strana 33

„Když jsme dali ve druhé třetině první gól,
náš výkon se rychle zvedl.“
trenér Jestřábů ZDENĚK ČECH
strana 35

přátelské utkání

Sokol
Konice

DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY
Play off:
čtvrtfinále, 1. série, středa 18. února:
SK Horácká Slavia Třebíč – AZ Havířov 8:2 (3:0, 3:1, 2:1). Branky: 11. Zdráhal (Čuřík,
Bartoň), 14. Erat (Bartoň), 19. Erat (Havel), 24. Wasserbauer (Pekr), 30. Erat (Holík, Bilčík), 38.
Raška (Petruška, Vodný), 41. Erat (Havel, Holík), 58. Raška (Řípa, Petruška) – 37. Chmielewski
(Loskot, Jiránek), 42. Jiránek. Diváci: 2130 * HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 4:3 s.n. (2:0,
0:2, 1:1 - 0:0). Branky: 1. Diviš (Štebih), 18. Melenovský (Dobrovolný, Jergl), 43. Kaláb (Štebih,
Čachotský), rozh. náj. Čachotský – 28. Pitule (Dragoun), 34. Strnad, 51. Stach (Horna). Diváci:
3578 * Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad Labem 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Branky: 29. Chlouba
(Koma, Růžička), 45. Sinisalo (D. Květoň, Bartejs), 46. Drtina (Růžička, L. Květoň), 49. Toman
(Hovorka, Dušek) – 27. Poulíček (Merta, Kloz). Diváci: 4499 * ČEZ Motor České Budějovice
– HC Benátky nad Jizerou 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Branky: 10. Nouza (Mucha, Straka) – 24. Víšek
(Říha), 58. Pabiška (Špaček), 59. Dlouhý, 60. Jass (Víšek). Diváci: 6082.
čtvrtfinále, 2. série, čtvrtek 19. února:
ČEZ Motor České Budějovice – HC Benátky nad Jizerou 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Branky: 35.
Žovinec (Rob), 47. Pajič (Boháč, Žovinec), 54. Boháč (Kuchejda, Pajič), 59. Pajič (Boháč, Kuchejda). Diváci: 5808 * SK Horácká Slavia Třebíč – AZ Havířov 4:2 (0:1, 3:0, 1:1). Branky: 28.
Dolníček (Havel, Bilčík), 31. Holík (Bilčík, Dolníček), 40. Erat (Havel), 50. Havel (Erat, Holík)
– 1. Chmielewski (Valenta, Jiránek), 52. Chmielewski (Jiránek, Loskot). Diváci: 2110 * HC
Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 8:3 (1:1, 2:2, 5:0). Branky: 17. Zeman (Harkabus), 28. Diviš
(Čachotský), 39. Staněk, 46. Harkabus (Zadražil, Prokš), 49. Melenovský (Jergl, Štebih), 53. Diviš
(Kaláb, Čachotský), 53. Jergl, 59. Diviš (Čachotský, Štebih) – 7. Stach (Horna, Hlaváč), 26. Stach
(Kindl, Kaberle), 35. Stach (Kaberle). Diváci: 3612 * Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad
Labem 5:7 (2:2, 2:2, 1:3). Branky: 9. Hřebejk (Toman, Růžička), 13. O. Kaše (Dušek, Kämpf),
31. Hřebejk (Hovorka), 33. Račuk (D. Květoň, Sinisalo), 60. Hřebejk (D. Květoň, Toman) – 13.
Merta (Roubík, Tůma), 18. Tůma (Roubík, Merta), 27. Gengel (Roubík, Kolafa), 40. Roubík, 49.
Kloz (Hanzl), 53. Kloz (Pořický, Vágner), 59. Roubík (Vágner). Diváci: 3727.
čtvrtfinále, 3. série, neděle 22. února:
HC Slovan Ústí nad Labem – Piráti Chomutov 2:9 (0:1, 2:4, 0:4). Branky: 28. Tůma (Kolafa,
Roubík), 38. Pořický (Brož, Kloz) – 13. Rutta (Hřebejk, Gajovský), 23. Chlouba (Račuk), 33.
Rutta (Dušek, O. Kaše), 35. Růžička (Šagát), 36. Drtina (Kämpf, O. Kaše), 41. Hřebejk (Rutta),
44. O. Kaše (Dušek, Bartejs), 52. Kämpf (Dušek, Chlouba), 57. D. Květoň (Růžička). Diváci:
5113. Stav série: 1:2 * HC Benátky nad Jizerou – ČEZ Motor České Budějovice 7:4 (1:1,
1:2, 5:1). Branky: 14. Jonák (Skalický, Mikyska), 23. Říha (Kica), 47. Skořepa (TS), 50. Víšek
(Mikyska), 54. Dlouhý (TS), 57. Pabiška (Kica), 60. Mikyska – 20. Žovinec (Pajič, Kuchejda), 26.
Straka (Pajič), 29. Nouza (Heřman, Straka), 56. Vráblík (Heřman, Nouza). Diváci: 1230 Stav
série: 2:1 * AZ Havířov – SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 s.n. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0). Branky: 39.
Doudera (TS), 45. Chmielewski – 30. Havel (Erat), 59. Erat (Dolníček, Zdráhal J.), rozh. náj.
Dolníček. Diváci: 3389. Stav série: 0:3* Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).
Branky: 15. Horna (Kindl, Kaberle), 20. Kaberle (Hlaváč, Stach), 25. Hlaváč (Kindl, Stach), 48.
Tenkrát (Stach, Zeman) – 5. Seman (Jergl, Melenovský), 34. Diviš, 45. Dobrovolný (Čachotský).
Diváci: 4017. Stav série: 1:2.
Play out:
3. kolo, středa 18. února 2015: HC Most – HC Rebel Havlíčkův Brod 4:3pp (0:0, 0:2, 3:1
- 1:0). Branky: 44. Válek (Budínský, Kříž), 47. Zavřel (Havlíček, Slavíček), 57. Mical (Budínský), 65. Budínský (Kokeš) – 21. Sedláček (Parýzek, Sedlák), 30. Padělek (Parýzek), 58. Rousek
(Tomek, Milfait). Diváci: 255.
4. kolo, sobota 21. února 2015: HC Rebel Havlíčkův Brod - Salith Šumperk 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
Branky: 32. Milfait (Rousek, Parýzek), 33. Minárik (Kolář, Maliník), 52. Minárik (Tomek, Maliník), 60. Rousek (Maliník) – 5. Brunec (Moskal, Gewiese), 47. Žálčík (Plášek, Drtil). Diváci: 420.
Předehrávka 5. kola: Salith Šumperk - HC Most 5:0 kontumačně.

1. HOKEJOVÁ liga 4. kolo Play-out

LHK Jestřábi
Prostějov
HC
Most

6
2

Diváci:
i á i 1358

(2:1 - 1:1 - 3:0)
Rozhodčí: Kopeček
– Černý, Rampír.

Branky a nahrávky: 14. Luňák (Roupec, Malý), 19. Krejčík (R. Meidl, Venkrbec), 32.
Matyáš (Husák), 41. Venkrbec (Krejčík, R. Meidl), 50. R. Meidl (Krejčík, Venkrbec), 60.
R. Meidl (Krejčík, Venkrbec) – 11. Válek (Mical, Budínský), 23. Válek (Budínský, Mical).
Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 45:31.
Šimboch – Roupec, Kužel, Matyáš, Husák, Látal, Malý
SESTAVA
– R. Meidl, Venkrbec, Krejčík – Kňazev, Luňák, Indra
PROSTĚJOVA:
– Franěk, Duba, Stejskal – Kajaba, Kovařík, Coufal.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.
SESTAVA
MOSTU:

Soukup – Kokeš, Havelka, Černý, Procházka, Kříž,
Machač, Hora – Ryzák, Nedrda, Havlíček, Slavíček, Bojer, Smolka, Zavřel, Mical, Budínský, Válek, Čmolík, Musil.
Trenér: Václav Baďouček.

„Postupem času jsme se trošku uklidnili,

dali jsme i nějaký gól a zaznamenali jsme
povinné vítězství.“
Asistent
A
sistent Jestř
Jestřábů
řábů JI
JIŘÍ
IŘÍ V
VYKOUKAL
YKO
OUK
KAL
L
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1

FC Kralice
na Hanéé

Poločas: 0:2

3

Václav (46. Rec) - Bílý, Čižmar, R. Řehák, F. Drešr - Antl,
Sedláček, T. Řehák, Schön - Kamený, Vydržel. Střídali:
Burget, M. Drešr, Jurník.
Trenér: Roman Jedlička.

SESTAVA
KRALIC:

Števula - Répal, Dočkal, Martinka - Troneček, Valtr, Neoral, Nečas, Dostál - Němec, Lehký. Střídali: Hlačík, Novotný, Kawij, Vitásek.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Vlastně
V ně jsme se po
poprvé
vé takhlee potkali
potkali,

takže výsledku vůbec nepřikládám váhu...“
Trenér Konice
Kon
nice Roman
Ro
oman JEDLIČKA
JED
DLIČK
KA
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REGIONÁLNÍ LIGA - VÝSLEDKY 16. KOLA:
SK K2 Sportcentrum Prostějov - FBC Piranha Spartak Přerov B 5:5
SK K2 Sportcentrum Prostějov - FBK Jeseník 8:3
FBK Rožnov p/R "B" - TJ Sokol Kostelec na Hané - HK 4:5
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK1. SC Bohumín´ 98 6:6

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 5. LIGY PO 16. KOLE
Tým

FBC Orca Krnov
FBK Jeseník
SK K2 Sportcentrum Prostějov
1. FBK Rožnov p/R B
FBC Piranha Spartak Přerov B
FBŠ Teiwaz Hranice
TJ Stará Ves n/O Vosy
FBC Fat Pipe Mohelnice
TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
SK Stonava
1. SC Bohumín´ 98

Z

V

R

P

Skóre

Body

14
16
14
14
16
14
14
14
14
16
14

10
10
8
7
7
6
6
5
5
3
3

3
2
5
1
1
1
0
3
1
2
1

1
4
1
6
8
7
8
6
8
11
10

126:67
67:69
82:53
65:54
89:90
69:74
80:72
61:64
64:80
77:136
51:72

33
32
29
22
22
19
18
18
16
11
10

OLOMOUCKÁ LIGA - VÝSLEDKY 14. KOLA:
SK K2 Sportcentrum Prostějov „B“ - Fbc Šternberk 11:1
SK K2 Sportcentrum Prostějov „B“ - FBC ZŠ Uničov B 6:1
FbC Playmakers Prostějov volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 6. LIGY PO 14. KOLE


Tým

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

FbC Playmakers Prostějov
TEMPISH FBS Olomouc B
FBC Spartak Přerov C
SK K2 Sportcentrum Prostějov B
FBC Beerboys Libina
FbC Asper Šumperk B
FBC TJ Tatran Litovel
Fbc Šternberk
FBC Mohelnice B
Orel Jednota Troubelice
FBC ZŠ Uničov B

Z

V

R

P

Skóre

Body

12
14
12
12
12
12
12
14
14
14
12

9
8
8
7
7
6
5
5
4
2
1

2
4
0
2
1
2
1
1
3
0
0

1
2
4
3
4
4
6
8
7
12
11

75:26
74:44
61:43
76:39
87:67
83:64
53:67
70:100
67:84
57:117
40:89

29
28
24
23
22
20
16
16
15
6
3

➢

Florbalové zpravodajství na straně 39

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PLAY-OUT PO 4. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.

Salith Šumperk
HC Most
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havlíčkův Brod

Z

57
57
56
56

V

20
12
12
10

VP

5
6
5
6

PP

P

Skóre

5
10
3
5

27
29
36
35

169:205
125:217
131:214
127:195

FOTBALLOVÉ PŘÍPRAVY ZAČALYY I V NIŽŽŠÍCH PATRRECHH
Po 1.SK Prostějov, Určicích, Kralicích a Konici vstoupily do zápasové přípravy
na jarní část fotbalových soutěží i celky z nižších fotbalových soutěží. Přinášíme výsledky některých utkání, děkujeme všem, kteří poslali sestavu a střelce
branek, a ostatní tak mohou učinit již o tomto víkendu na e-mailu sport@vecernikpv.cz.
TJ Sokol Èechovice – TJ Sokol Klenovice na Hané 2:0 (1:0)
Branky: 28. Nejedlý, 78. Klváček. Sestava Čechovic: Zelinka – Čech, Ostratický,
Jano, Pospíšil – Chmelík, Kolečkář, Zacpal, R. Klimeš – Nejedlý, Jahl. Střídali: Jansa,
Klváček, Frode, Frys, Žídek. Trenér: Jaroslav Klimeš.

TJ Sokol Mostkovice – 1.SK Prostìjov U19 2:3 (0:2)
Branky Mostkovic: Walter 2. Sestava Mostkovic: trenér jméno neidentifikoval - Všetička, Milar, Chmelař, R. Hanák – Zelený, Musil, M. Vojtíšek, Bross – Walter, Pospíšil. Střídali: Dadák, Šlambor, V. Vojtíšek. Trenér: Jiří Kamenov.

SESTAVA
KONICE:

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

1. kolo: Šafářová (11) - Puigová (Portor.) 6:1, 6:4; Karolína Plíšková (17)
- Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 6:4, Kvitová volný los
2. kolo: Karolína Plíšková (17) - Záhlavová-Strýcová 6:4, 6:2; Šafářová (11) DellAcquaová (Austr.) 6:7, 7:6, 7:5; Kvitová (2) - Svitolinová (Ukr.) 2:6, 6:3, 6:2 ATP - Rio de Janeiro:
3. kolo: Šafářová - V. Williamsová 6:4, 1. kolo: Fognini (4-It.) - Veselý (ČR)
6:2; Karolína Plíšková - Ivanovičová (4- 1:6, 7:6, 6:1

„S výsledkem panuje spokojenost, ale jsme teprve v přípravě. Zkoušíme posty, děláme na fyzičce. Na obou stranách bylo plno chyb, my jsme byli šťastnější. Zatím
nás ale trápí marodka a stále jsme nekompletní,“ hodnotil kouč Čechovic Jaroslav
Klimeš.

Branky: 18. Kamený - 28. Valtr z penalty, 60. Dostál, 88. Němec



Srb.) 6:2, 4:6, 6:4; Kvitová - Suárezová
3:6, 6:4, 3:6
čtvrtfinále: Karolína Plíšková - Šafářová
3:6, 7:6, 6:1
semifinále: Karolína Plíšková - Muguruzaová (Šp.) 6:4, 5:7, 7:5
finále: Karolína Plíšková - Halepová
(1-Rum.) 4:6, 6:7

WTA - Dubaj:

SESTAVA
OPAVY:

Branky a nahrávky: 33. Indra (Luňák, Matyáš), 34. Duba (Stejskal, Franek),
42. Duba (Malý). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 52:28.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

* výsledky * statistiky * tabulky

Bodů

75
58
49
47

„Absolvujeme kruhové tréninky v tělocvičně a chyběl nám míč, mladí kluci z ‚eskáčka‘ nás prověřili. Šli jsme s cílem hrát zkušeně a ze zabezpečené obrany, oni tvořili
hru. Dostali jsme dva góly po hloupých chybách a prohrávali jsme i 0:3. Jsem ale
spokojen s prověřením, my jsme také měli možnosti, nedokázali jsme je však dotáhnout,“ ohlížel se trenér Mostkovic Jiří Kamenov.
TJ Sokol Mostkovice – SK Jesenec 3:2 (1:2)
Branky: M. Vojtíšek, Milar, Dadák – P. Tichý 2. Sestava Mostkovic: Fischer - Všetička, Milar, Chmelař, R. Hanák – Jamrich, Musil, M. Vojtíšek, Bureš – Walter, Bross.
Střídali: Dadák, Šlambor, V. Vojtíšek, Pospíšil. Trenér: Jiří Kamenov. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Továrek, Žouželka, Zajíček – D. Čížek, Konečný, Kořenovský,
M. Laštůvka – P. Tichý ml., M. Drešr. Trenér: Petr Tichý starší.
„Byli jsme po celý zápas lepší a vedli jsme 1:0, pak jsme prohrávali 1:2, ale ještě jsme
to otočili. Kluci se snažili, stáli jsme dvakrát před prázdnou bránou, ale nedali jsme
to. Stále se zabýváme fyzičkou, je to jen příprava. Hráči rotují a bojují o sestavu, ukazatelem je pro mě jejich přístup,“ sdělil po utkání Jiří Kamenov.
„Byl to vyloženě přátelák, byli jsme poprvé na hřišti, nabíráme fyzičku. Účel to splnilo, teď jsme opět v plné zátěži a máme před sebou soustředění, kdy nás čekají tři dny
běhání,“ nastínil Petr Tichý starší.
FK SAN-JV Šumperk U17 – TJ FC Kostelec na Hané 1:6
Sestava Kostelce: L. Menšík – Synek, Baláš, Zatloukal, Juračka – Řehulka, Móri, T.
Menšík, Grepl – Preisler, Lužný. Střídal: Merta. Trenér: Ivo Vykopal.
„Výsledek mě ještě nezajímal, hra byla oproti předchozímu týdnu o hodně lepší. Je
vidět, že kdo trénuje poctivě, tak je na tom dobře. Soupeř byl mladý, tak jsme ho
překonávali silově a zkušenostmi,“ uvedl Ivo Vykopal.
TJ Sokol Pøemyslovice – FC Hvozd 2:5 (2:1)
Branky: L. Tyl, Kořenek – V. Bílý 3, Kučera, Z. Poles. Sestava Přemyslovic: Podešva – D. Možný, M. Tyl, Sláma, Studený – Pírek, L. Tyl, Konečný, Mucha – Ráček,
Kučera. Střídali: Cita, Kořenek. Trenér: Jaroslav Liška. Sestava Hvozdu: Koutný –
Pírek, D. Grulich, Mlýnský, O. Procházka – P. Muzikant, M. Muzikant, F. Bílý, V. Bílý
– P. Grulich, Z. Poles. Střídali: Hrda, Kučera, Beňa. Trenér: Rudolf Švehla.
„Ještě šestnáct minut před koncem jsme vedli 2:1, pak jsme udělali zbytečné chyby
a neuznali nám gól. Herně jsme byli lepší, měli jsme několik nových hráčů a cílem
bylo vyzkoušet je. Byl to náš první zápas, oni hrají I.B třídu. Úmyslně jsme si vybrali
takového soupeře a v hledáčku mám ještě dva hráče,“ hodnotil Jaroslav Liška.

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte
n
sstranu 17

SAVANU DRŽELI
HLAVNĚ KADETI

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Pouze jedno první místo přinesl regionálním kušistům třetí díl Českého halového poháru. Ten hostila kostelecká
sportovní hala, domácím střelcům se ale tentokrát až tolik nevedlo. Na nejvyšší stupínek totiž dokráčel jen kadet Lukáš Andrés, jeho kolegové k tomu
přidali dvě druhá a tři třetí místa. Mezi nejlepší trio se prosadil i plumlovský
Bohumil Korbař.
Výsledky Kostelecké halovky:

Muži: 1. Dalibor Lhotský (Opava) 588 b. (294+294), 2. Bohumil Korbař
(Plumlov) 584 b. (288+296), 3. Josef Nedělník 581 b. (287+294), 2. 8.
Bedřich Korbař (Plumlov) 484 b. (245+239).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 584 b. (293+291), 2. Jaroslava Nedělníková 578 b. (291+287), 3. Hana Nedělníková 569 b.
(291+278), 4. Irena Hynková (obě Savana Kostelec) 496 b. (248+248).
Senioři: 1. František Baborák (Světí) 573 b. (286+287), 2. Václav Losert
561 (284+277), 2. Pavel Kaszonyi (Otrokovice) 545 b. (276+269), 7.
František Sedláček (Savana Kostelec) 506 b. (256+250).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 529 b. (260+269), 2. Karolína Hynková 529 b.
(259+270), 3. Dominik Fifka 479 b. (249+230), 6. Barbora Pospíšilová (všichni Savana Kostelec) 399 b. (197+202).

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 13. KOLO

TJ Sokol
Telnice
TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

* výsledky * statistiky * tabulky

1. kolo Play-off Ligy mistryň - 2. zápas

Eczacibasi
Istanbul
VK AGEL
Prostějov

3
0

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

skóre min.
25:14
21
25:14
22
25:19
23

1. zápas: 3:1
postupuje: Istanbul.

Rozhodčí: Kriescher (Belgie) a Simonovska (Makedonie). Čas: 66 minut.
Diváků: 420.
SESTAVA
ISTANBULU:

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

De La Cruz, Fürst, Demir Güler, Larson-Burbach, Poljak, Karakoyun, libero Kuzubasioglu. Střídaly: Ercan,
Cansu, Őzdemir, Gümüs Kirici, Yilmaz.
Trenér: Giovanni Caprara.
Weiss, Markevich, Karg, Simon, Kossányiová,
Borovinšek, libero Kovářová. Střídaly: Gambová,
Soares. Připraveny byly: Zatloukalová, Meidlová.
Trenér: Miroslav Čada.

67

75

64

59

79

90

SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

VÍTĚZ ČESKÉHO POHÁRU

2014/2015

ČESKÝ POHÁR - FINÁLE

ČESKÝ POHÁR O 3. MÍSTO

84

51

23. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: KP Brno - Olymp Praha 1:3 (-20, 18, -12, -18). Nejvíce
bodů: Hodanová 14, Mlejnková 12, Murdová 7 - Yordánská 14, Michalíková 11, Závodná 10.
24. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Ostrava - Olymp 0:3 (-15,-23,-19). Nejvíce bodů: XXX*
KP Brno - Frýdek - Místek 0:3 (-19,-18,-19). Nejvíce bodů: Toufarová 14, Fieldová 7, Vyklická
4 - Kubová 15, Michalíková 11, Yordánská 10 .
22. kolo - SKUPINA o 6. až 9. místo: SG Brno - Olomouc 0:3 (-18,-16,-18). Nejvíce bodů:
XXX * Šternberk - Přerov 3:2 (-24,20,-19,23,10). Nejvíce bodů: Oborná 20, Sochorcová 19,
Kepplová 10 - Gálíková 25, Holišová 9, Kohoutová 8. .

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRO NADSTAVBU
SKUPINA O 1. AŽ 5. MÍSTO
Tým

1.
2.
3.
4.
5.

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

Z

V3

V2

P1

P0

Sety

Míče

Body

19 19 0 0 0
57:3
1510:1076
57
21 14 1 0 6 47:26
1667:1454
44
21 12 0 2 7 43:28
1648:1500
38
21 9 2 0 10 36:37
1574:1572
31
20 8 0 1 11 31:39
1511:1549
25
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
1. SK UP Olomouc
20 11 1 0 8 39:30
1509:1473
35
2. Volejbal Přerov Precheza
20 7 0 2 11 29:42
1530:1614
23
3. TJ Sokol Šternberk
20 3 3 2 12 24:48
1418:1665
17
4. VK SG Brno
20 0 1 1 18 6:59
1130:1594
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.

Ariete

Prostějov

Střelba 2b.: 48/22:45/22 Asistence:
Trojky:
3:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 23/14:18/14 Získané míče:
Doskoky:
35:40 Ztracené míče:

FAVORITÉ V LIZE MISTRYŇ POSTOUPILI,
ALE NĚKTEŘÍ MĚLI NEČEKANÉ PROBLÉMY.
A OBHÁJCE BYL DRSNĚ VYŘAZEN!
Že by odvetné zápasy prvního kola play off volejbalové Champions League žen 2014/2015 postrádaly zajímavost, to se tedy rozhodně říct nedá.
Hlavně ve dvou případech se zrodily překvapivé výsledky, které však nakonec neovlivnily postup favorizovaných celků do druhého dějství vyřazovací fáze.
Největší senzací je domácí porážka feje Dynamo Kazaň 3:0 a v součtu
Fenerbahce Istanbul s Drážďany 2:3. s předchozím vítězstvím 3:2 v Rusku
V Německu vyhrál turecký gigant uštědřil úřadujícímu šampiónovi drshladce 3:0 a dva získané sety mu tak né vyřazení.
k průniku dál stačily, ovšem průběh V opačném gardu se ukázalo jiné
odvety ukazuje, že šokující rozuzlení až ruské družstvo Dynamo Moskva, jež
ve zlatém setu nebylo díky statečnému v obou duelech s Piacenzou neztratilo jedinou sadu a italské mistryně
povstání outsidera vůbec daleko!
Po úvodním triumfu italského Busto z minulého roku doslova vypráskalo
Arsizio 3:1 na půdě Azeryolu Baku se z k.o. pavouka ven. Se soutěží se rozmoc nečekalo, že ázerbájdžánský tým loučilo též pravidelně ambiciózní
ještě nějak zdramatizuje celé dvo- Cannes, neboť ani venku nestačilo na
jutkání. Na Apeninském poloostrově výborně poskládaný Curych. Štika
ale svedl naprosto vyrovnanou bitvu letošní Ligy mistryň doma uspěla 3:1
a také v tomhle případě nechybělo a slaví historický úspěch.
mnoho ke zlatému setu, byť svěřenky Dvojice pro další díl vyřazovacích
Carla Parisiho nakonec postup těsně bojů, jehož vítězové už si zajistí účast
v závěrečném Final Four (spolu s pouhájily.
Souboj titánů mezi loňskými finalisty řádajícím Chemikem Police), najdete
soutěže jednoznačně patřil vicemis- na straně 36. A nade všemi zde ční
trovi Vakifbanku Istanbul, jenž na nový mega souboj istanbulských titávlastním hřišti smetl obhájce tro- nů Vakifbank - Fenerbahce! (son)
Výsledky úvodních zápasů 1. kola play off
Champions League ve volejbalu žen 2014/15
Dynamo Kazaň - Vakifbank Istanbul 2:3 (24, -21, -20, 25, -7) a Vakifbank
Istanbul - Dynamo Kazaň 3:0 (22, 21, 14); postupuje Vakifbank Istanbul
SC Drážďany - Fenerbahce Istanbul 0:3 (-23, -15, -15) a Fenerbahce Istanbul - SC Drážďany 2:3 (24, -24, -19, 18, -13); postupuje Fenerbahce Istanbul
RC Cannes - Volero Curych 2:3 (21, -9, 16, -17, -5) a Volero Curych - RC
Cannes 3:1 (14, 20, -25, 25), postupuje Volero Curych
VK AGEL Prostějov - Eczacibasi Istanbul 1:3 (18, -15, -14, -21) a Eczacibasi
Istanbul - VK AGEL Prostějov 3:0 (14, 14, 19); postupuje Eczacibasi Istanbul
Azeryol Baku - Busto Arsizio 1:3 (-24, -21, 19, -14) a Busto Arsizio - Azeryol
Baku 2:3 (-14, 24, -20, 18, -10); postupuje Busto Arsizio
Nordmeccanica Piacenza – Dynamo Moskva 0:3 (-27, -18, -23) a Dynamo Moskva
– Nordmeccanica Piacenza 3:0 (20, 16, 15); postupuje Dynamo Moskva

poločas.

15:12

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

„Nejde o žádnou katastrofu, potřebujeme
však v neděli bodovat a spodku se vzdálit“
trenér Jiří GREPL
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Sokol II
Prostějov
TJ Fatra Slavia
Napajedla

skóre
22:24,
13:17
22:18
10:16
35:41

Rozhodčí:
Vyklický, Lukeš,
Jeřáb
Diváci: 900.

8:10
22:21
11:7
16:16

P. Navrátil, Mayer – Přikryl 8, Smékal 7, M. Frelich, T.
Frelich, M. Grulich 2, Dostál 2, V. Prášil, Švec 6, Palička 1,
Humpolíček 1, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 13. KOLO

SESTAVA
BRNA:

Šiška 18, Krakovič 15, Bennets 14, Zachrla 7, Maric 7, Prášil
2, Dygrýn 2, Šmíd 2, Kozina 0, Norwa 0, Müller 0.
Trenér: Vladimir Paunovič

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Tomanec Jan 18, Mrviš Tomáš 12, Švrdlík Kamil 11, Slezák
Pavel 8, Šteffel David 6, Marko Roman 5, Talley Dylan 5, Nečas
Radovan 4, Peterka Ondřej 3, Kouřil Radovan 3, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

28
25

poločas.

17:17

Rozhodčí: Baader – J. Novotný. ŽK: 2:3. Vyloučení: 5:3. Sedmičky: 1:5.
Diváků: 90. Pětiminutovky: 2:1, 6:4, 9:8, 12:13, 14:15, 17:17, 20:19, 21:21,
22:22, 24:23, 26:25, 28:25.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Vodička – Burget, Čelovský 2, T. Jurík 6, Bečička 3,
Ordelt 2, Münster 2, Procházka 6, Mikulka 1, Jura 1, Raška,
Kosina 5.
Trenér: Alois Jurík.

„Jsem maximálně spokojen se ziskem dvou
bodů, klobouk dolů před výkony hráčů.“
trenér Alois JURÍK
„Byl to velmi těžký zápas až do poslední čtvrtiny,
strana 39
kde jsme trošku odskočili.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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BK
Ariete

51
84

Děčín

Prostějov

Střelba 2b.: 38/11:42/22 Asistence:
Trojky:
6:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 13/11:34/22 Získané míče:
Doskoky:
34:39 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
12:20,
17:16
6:27
16:21
36:29

Rozhodčí:
Nehlášeni

6:13
29:20
8:15
20:14

Diváci: 1100.

SESTAVA
DĚČÍNA:

Jelínek 13, Kaša 8, Stria 6, Vyoral 5, Houška 4, Landa 2, Bažant 2,
Linhart 2, Hendrych 1, Kroutil 0.
Trenér: Pavel Budinský

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Talley Dylan 22, Švrdlík Kamil 13, Nečas Radek 10, Tomanec
Jan 9, Slezák Pavel 8, Kouřil Radovan 7, Peterka Ondřej 6, Mrviš
Tomáš 6, Šteffel David 3, Marko Roman 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Byl to z naší strany jedinečný výkon. Něco
neuvěřitelného!“
generální manažér Petr FRIDRICH
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VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 15. kola: Nymburk - Jindřichův Hradec 90:67 (31:21, 60:37, 73:54). Nejvíce bodů: Pomikálek a Stutz po 16, Svoboda 14, Hruban 10 - Autrey a Robinson po 11, Aušprunk, Vošlajer a Zuzák po
9. Fauly: 16:22. Trestné hody: 22/14 - 8/6. Trojky: 8:5. Doskoky: 30:22.
Dohrávka 34. kola: Ostrava - Pardubice 79:89 (19:24, 31:47, 56:62). Nejvíce bodů: Dougherty 19,
Zbránek 16, Číž a Muirhead po 13, Rohde 11 - Wall 22, Kotas 19, Kohout 16, Sanders 11. Fauly: 25:22.
Trestné hody: 22/14 - 21/17. Trojky: 7:4. Doskoky: 29:44.

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

DALŠÍ VÝSLEDKY 13. KOLA:
Kuřim - Bohunice „B“ 25:26, Brno „B“ - Hustopeče 31:27, Maloměřice - Ivančice nehlášeno,
Juliánov - Velké Meziříčí nehlášeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13. KOLE

ČESKÝ POHÁR - FINÁlE

Champions League

žen 2014/2015

67
75

MMCITÉ
Brno

„Domácí nás předčili ve všech činnostech.“
trenér Miroslav Čada
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VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY

30
27

Rozhodčí: Chalupa – Laštovička. ŽK: 2:2. Vyloučení: 4:3. Sedmičky: 1:3.
Diváků: 53.

ČESKÝ POHÁR - SEMIFINÁLE
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sportovní výsledky

Z

V1

V2

P1

P0

16
32
32
33
33
31
32
33
33
32
32
33

15
26
23
23
17
14
14
13
13
11
11
6

1
6
9
10
16
17
18
20
20
21
21
27

1439:1126
2609:2345
2758:2502
2854:2673
2600:2513
2359:2350
2550:2643
2730:2869
2491:2661
2263:2394
2391:2553
2354:2769

93.8
81.3
71.9
69.7
51.5
45.2
43.8
39.4
39.4
34.4
34.4
18.2



Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

12
12
12
13
13
13
12
13
13
13
13
13

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

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

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

350:310
328:270
358:318
380:345
379:368
404:384
335:330
413:415
352 : 352
314:354
327:413
304:385

19
18
18
14
14
13
12
12
10
10
7
5

KAM NA HÁZENOU?
14. kolo, sobota 28. února: Ivančice - Juliánov (17.00), Napajedla - Telnice
(17.00), Velké Meziříčí - Kuřim (17.00), Bohunice „B“ - Brno „B“ (17.00), Kostelec na Hané - Maloměřice (neděle 1.3., 10.30), Hustopeče - Sokol II Prostějov (neděle 3.5., 10.30).

STATISTIKY DUELU
ECZACIBASI VS. VK AGEL
ISTANBUL, PROSTĚJOV
Hledání statistických důvodů
hladkého triumfu Eczacibasi
Istanbul nad VK AGEL Prostějov v odvetném střetnutí prvního kola play off Ligy mistryň
tentokrát nedalo žádnou velkou
práci. Domácí byli jasně lepší
prostě ve všem a souboj tím pádem logicky ovládli.
Jejich převaha začínala u podání
(esa 6:1), pokračovala na přihrávce (úspěšnost 51%:34%)
a vrcholila jak v útoku (úspěšnost 45%:31%), tak v obraně
na síti (bodové bloky 8:3).
Volejbalové vyslankyně České
republiky zkrátka v zemi půlměsíce neměly o co se herně opřít
a turecký favorit tím pádem druhé vzájemné utkání suverénně
opanoval.
Na závěr tradičně připojujeme
individuální statistiky jednotlivých hráček, z nichž je patrné,
jak účinně VitrA dokázala ubránit největší ofenzivní eso „vékáčka“ Liannes Simon i další oporu
Tatsianu Markevich.
(son)

individuální statistická èísla
Nejvíce bodů:
Jordan Quinn Larson-Burbach 12, Bethania De La Cruz
De Pena 9, dalších pět hráček 6 – Andrea Kossányiová 8,
Liannes Simon, Stefanie Karg a Sonja Borovinšek 6.

Nejvíce bodových útoků:

Jordan Quinn Larson-Burbach 9, Bethania De La Cruz De
Pena 8, Esra Gümüs Kirici a Neslihan Demir Güler 5 – Andrea Kossányiová 8, Liannes Simon 6, Sonja Borovinšek 5.

Nejvyšší úspěšnost útoku
(aspoň 5 zakončení):

Esra Gümüs Kirici 63%, Jordan Quinn Larson-Burbach 56%, Christiane Fürst a Maja Poljak 44% - Sonja
Borovinšek 45%, Stefanie Karg 40%, Andrea Kossányiová 36%, Liannes Simon 21%.

Nejvíce bodových bloků:

Jordan Quinn Larson-Burbach a Christiane Fürst 2 –
Stefanie Karg, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 1.

Nejvíce es:
šest hráček 1 – Stefanie Karg 1.

Nejvyšší úspěšnost přihrávky
(aspoň 5 příjmů):
Bethania De La Cruz De Pena a Esra Gümüs Kirici 60%,
Gülden Kuzubasioglu 47% - Tatsiana Markevich 47%,
Julie Kovářová 37%, Andrea Kossányiová 26%.
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9<5291$/ Eczacibasi v domácí odvetě jasně dominovalo
ħ,32&,729ħ a pouť „Agelek“ Ligou mistryň tak skončila...
původní zpravodajství

V APOLLU 13
ŘÁDILA VYPSANÁ FIXA
A JEJÍ FANOUŠCI
Původní
reportáž
pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ

O tom, že se Vypsaná fiXa nesmazatelně vepsala do srdcí a hudebnických
duší zdejších fanoušků není sebemenšíchpochyb. Pardubičtí pařmeni
Márdi, Mejla a Pítrs zavítali do našeho města se svým nejnovějším turné,

pro Večerník

Marek SONNEVEND

E IST
VK PV
OKUVT[ÿ

Podstatnější než přijít na kloub tomu,
zda je lepší stávající mančaft Prostějova nebo byl ten, který válel před padesáti měsíci, je jiná věc. Jaká? Tehdy
i nyní se výtečně sestavené kolektivy
pohybovaly na samé hranici svých
herních možností, opakovaně předváděly špičkový mezinárodní volejbal nejvyšší ženské úrovně, porážely
klubové obry s několikanásobně vyššími finančními rozpočty, díky tomu
zaplnily hlediště kvanty diváků při
nejdůležitějších domácích zápasech
a strhující podívanou vyburcovaly
nadšené fanoušky k tvorbě bouřlivé
atmosféry. Tím pádem si opravdu
mnoho lidí odneslo ve svých srdcích
nádherné zážitky, o což i v současném sportu pořád hodně jde.
V neposlední řadě pak VK AGEL
Prostějov potvrdil své momentální postavení mezinárodně nejúspěšnějšího
týmového sportu žen v České republice (společně s basketbalistkami USK
Praha). A za to zaslouží celý hanácký
ansámbl zpod vysoké sítě maximální
kredit!

PROSTĚJOV Už jedenadvacet let na pódiích hudebních klubů
i festivalových prknech působící kapela Vypsaná fiXa dorazila Prostějovští fandové připravili hudebníkům z Pardubic špičkovou koncertní atmosféru a jeden z protagonistů si
Foto: Petra Hežová
uplynulou sobotu večer i do prostějovského hudebního klubu dokonce zaplaval mezi fanoušky.
Apollo 13, kde to pořádně rozjela se svými věrnými fanoušky. nými songy i nejčerstvějšími skladba- krosař. Zdejší hudební příznivci na Partička Vypsaná fiXa má v ProA že jich bylo!
mi ze své poslední desky Krásný oplátku připravili interpretům oprav- stějově silnou fanouškovskou zákterým navazují na loňské Před náma
hrajeme my tour - 20 let VF.
„Vyrážíme převážně do měst a klubů, které jsme při loňské oslavné
šňůře ku příležitosti naší dvacetileté existence kapely vynechali.

Ale jezdíme i na místa, která máme
rádi. A jsme rádi, že jsme opět tady
v Prostějově,“ přiblížil frontman
kapely Michal Mareda alias Márdi. Vysloužil si za to bujarý jásot.
Kapela potěšila své příznivce oblíbe-

smutný den, kterou se loni loučili
s baskytaristou kapely Danielem
Oravcem. Spolu se svými prostějovskými fanoušky se pořádně odvázala
na známé songy jako Antidepresivní
rybička, Klenot či Domácí moto-

du záviděníhodnou atmosféru. „Byli
jsme loni na jejich vystoupení právě
tady v Apollu a moc se nám tu líbilo.
Takže jasně jsme museli dorazit, když
oni nejedou k nám,“ smějí se Marek
a Veronika, kteří dorazili až z Přerova.

kladnu, jak bylo na první pohled
jasné i dle našlapaného hudebního klubu a snad to tedy nebylo
naposledy, kdy si fanoušci mohli
užívat jejich živé vystoupení tady
(peh)
u nás.

Geniální fotograf vystavuje ve „svém“ Kostelci Ve hvězdárně se křtil nový dalekohled
Expozice Vladimíra Bruntona zahájila provoz nové galerie
KOSTELEC NA HANÉ Minulýý
pátek proběhla v galerii „Zelený domeček“ na Bezručově ulici
v Kostelci na Hané vůbec první výstava. Pozvaní návštěvníci
vernisáže na ní mohli obdivovat
fotoobrazy Vladimíra Bruntona.
A k vidění byla díla, která svým
významem výrazně přesahují
hranice regionu.
Pokud se kdysi do Kostelce na
Hané přestěhoval věhlasný básník
Petr Bezruč, tak před dvanácti lety
toto město získalo další „náplavu”,
která představuje skutečnou špičku ve svém uměleckém oboru.
V případě Vladimíra Bruntona
se však nejedná o básníka, nýbrž
o uměleckého fotografa, který ve
své tvorbě využívá originální technologie fotografické emulze na
plátně. Při pohledu na jeho snímky skutečně můžete být na pochybách, zdali se jedná o fotografie, či
obrazy.
Díla mimo jiné zaujala například
i Miloše Formana, Jiřího Suchého, Jiřího Menzela, Václava Havla,
Karla Gotta, Miroslava Zikmunda
a další výrazné osobnosti naší vlasti. Ti všichni se Vladimírem Bruntonem nechali portrétovat, jejich

Z VERNISÁŽE

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek nastal pro hvězdárnu velký den, protože veřejnost měla možnost poprvé
nahlédnout do okuláru nového světelného dalekohledu D400 a užívat si
hlubiny vesmíru.
Slavnostní večer začal úderem osmnácté hodiny prezentací a seznámením se
zajímavostmi z historie prostějovské
hvězdárny a zejména s historií a proměnami v čase nového přírůstku - dalekohledu D400. Jedná se v současnosti
o největší přístroj určený pro veřejná
pozorování a návštěvníci prostějovské

hvězdárny se tak mohou i při svých
následujících návštěvách pokochat pohledem na Velkou mlhovinu v Orionu
a další klenoty zimního hvězdného nebe.
„I když do budoucna budou dalekohled D400 čekat ještě úpravy související
s jeho plánovaným odborným využitím,
je již dnes schopen vizuálních pozorování,“ přidává Karel Trutnovský, ředitel
hvězdárny.
A pokud i vás lákají taje a hlubiny vesmíru, přijďte už tento čtvrtek
26. února do prostějovské hvězdárny
na přednášku Pavla Gabzdyla.

Prostějov (son) - Tahle „kacířská“
myšlenka asi napadla spoustu lidí:
nebylo by pro „Agelky“ lepší skončit
v základní skupině Champions
League až čtvrté těsně za Baku
a místo play off Ligy mistryň
pokračovat v CEV Cupu s reálnou šancí na další postup(y),
případně i celkový triumf? Kdo
tímhle směrem uvažoval, dostal
nyní do rukou pádný argument
oprávněnosti takového nápadu
v podobě čtvrtfinálového losu
druhého nejvyššího poháru Evropy.
Prostějovem vyřazená Rabita se
totiž v boji o elitní čtyřku střetne
s francouzským VB Beziers, což
by při vší úctě byl i pro volejbalistky Prostějova rozhodně schůdný
soupeř. A lepší z této dvojice navíc
v semifinále narazí na vítěze dvojutkání Dynamo Krasnodar - VB
Nantes, zatímco v dolní polovině pavouka CEV Cupu jsou dua Omička
Omsk - Galatasaray Istanbul a Stiinta Bacau - Atom Sopoty. Po hladkém vyřazení od Eczacibasi Istanbul
červíček v některých hanáckých
hlavách určitě hlodá..

ať je to Paříž, Barcelona nebo New
York. Není zas až tak podstatné,
kde máte základnu. Osobně bych
ale například v Praze žít nechtěl.
V Kostelci na Hané, kde jsme se
s manželkou usadili, se mi líbí
mnohem víc,“ vyjádřil se již dříve
Vladimír Brunton.
Kdo nedorazil na páteční vernisáž, bude mít šanci tyto obrazy
v galerii „Zelený domeček“ vidět
každou následující středu, pátek
a sobotu a to až do 20. března.
V pátek 27. února od 17.00 hodin se tu pak můžete setkat přímo
s autorem vystavených děl. (mls)

Komunisté plesali pod třešničkami
„Některé skolila chřipka,“
postěžoval si předseda

Odìváøky zabraly proti tøetímu!

Prostějov (son) – Volejbalistky TJ
OP Prostějov bojující o záchranu
ve 2. lize žen, skupině C dostaly
tolik potřebný vítězný impuls. V
patnáctém dvoukole soutěže doma
přivítaly silné Šlapanice u Brna
coby třetí celek tabulky, přesto
dokázaly oba duely vyhrát 3:1 (23,
-20, 20, 15) a 3:0 (22, 14, 21)! V
průběžném pořadí sice oděvářky
dál zůstaly na sestupové deváté
příčce, ale dotáhly se na jediný bod
za osmý Juliánov.
Tabulka 2. ligy žen C po 30. kole:
1. Nový Jičín 86, 2. Opava 66, 3.
Šlapanice 50, 4. Kylešovice 48, 5.
Přerov B 43, 6. Bílovec 37, 7. Vsetín
36, 8. Juliánov 33, 9. OP Prostějov
32, 10. Olomouc B 19.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

15022070173

Michal
KADLEC

Do kola neváhal vstoupit ani radní Josef Augustin a s partnerkou vyseknul
pár tanečků.
Foto: Michal Kadlec
je výborná, i když je pravda, že Hostům a příznivcům partaje hrála
několik tradičních účastníků skolila k tanci konická skupina Stovka. Pod
chřipka,“ postěžoval si Večerníku tradičními třešničkami to na parketu
s úsměvem předseda OV KSČM roztáčely desítky dvojic, mezi nimi
v Prostějově Jaroslav Petržela.
i prostějovský radní Josef Augustin.

9ÙVOHGHNSUYQÉKRXWN½QÉ
3RVWXSXMH,VWDQEXO

razně vynikala. Dokonce i náhradnice,
které dostaly od třetího setu prostor,
stihly posbírat spoustu plusových
momentů, zatímco všechny „Agelky“
padaly celou dobu spíš do mínusu.
Pokud bychom však přesto měli
ocenit jednu individualitu, byla by
to Jordan Quinn Larson-Burbach.
Americká smečařka zaznamenala
nejvíc bodů i vítězných útoků při vyZLOMOVÉ MOMENTY
soké úspěšnosti zakončení na daný
Na žádné tentokrát absolutně nedošlo. post, navíc přidala dva bodové bloky
Jednostrannost duelu nejvýstižněji do- a jedno eso. Hostující plejerky si s ní
kládá fakt, že VK AGEL ani jednou v jeho vůbec nevěděly rady.
průběhu nevedl. Krok držel pouze v úvodu každého setu, než lepší sok nemilosrd- ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
ně utekl do trháku a získaný náskok poté
dál zvyšoval. Tím pádem se v prvních Netýkala se přímo samotného střetnutí,
dvou dějstvích zrodil menší debakl a ve spíš okamžiků před jeho začátkem. Mantřetí části to k němu směřovalo. Tam však čaft Eczacibasi totiž nastoupil na hřiště
Čadovu souboru svitla proti kompletně s velkým transparentem v turečtině, na
prostřídané sestavě už jistě postupující němž stálo (v překladu): Konec násilí páVitrY jediná šance na zvrat či aspoň zdra- chaného na ženách! Těžko říct, jestli vomatizování mače, když celkovým zlepše- lejbalistky VitrY vedlo k takové propagaci
ním výkonu snížil z 14:6 na 19:16. Jenže něco konkrétního nebo šlo o čistě obecný
domácí náhradnice si odmítly kompliko- popud, každopádně tento čin v souvisvat situaci a koncovku přesvědčivě zvlád- losti se zápasem evropské Champions
ly. České mistryně tentokrát nepředvedly League překvapil. Byť sympaticky, neboť
ze svých nedávných úžasných představe- ubližovat něžnému pohlaví může opravní zhola nic, místo toho vládla maximální du jen mužské hovado...
kvalita Eczacibasi.

Domácím stačilo po vítězství na prostějovské půdě získat k potvrzení postupu
dvě sady, zatímco svěřenkyně trenéMDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
ra Čady potřebovaly k dalšímu mega
překvapení triumf 3:1 nebo 3:0 a ještě
Bodový vývoj - první set: 2:2, 4:2, následné ovládnutí zlatého setu do 15
5:4, 10:4, 12:5, 12:7, 13:9, 15:11, bodů. Už to samo o sobě bylo navzdory
18:11, 20:12, 21:14, 25:14. Dru- předchozím nečekaným úspěchům VK
hý set: 2:2, 5:2, 5:4, 7:4, 8:6, 10:6, proti jiným gigantům krajně nepravděpo12:7, 13:9, 18:9, 20:10, 22:11, 24:12, dobné, navíc útočná tahounka hostující
25:14. Třetí set: 2:0, 4:3, 7:3, 10:4, družiny Liannes Simon nebyla 12 dnů
10:6, 14:6, 14:8, 17:10, 17:12, 19:13, po výronu v kotníku plně fit. Byť obětavě
19:16, 20:17, 24:17, 25:19.
nastoupila již týden předtím a v základu
ISTANBUL (Turecko), PROSTĚ- nechyběla ani na turecké půdě. Obě družJOV Žádnou šanci na senzaci nedal stva tak vyrukovala na taraflex kompletní.
klubový obr Eczacibasi VitrA IstanOBRAZ
bul prostějovským volejbalistkám. Ve
HRY
středeční odvetě prvního kola play
off Champions League nezískal VK Řečeno fotbalovou terminologií se ve
AGEL na půdě jasného favorita ani set, středečním odpoledni hrálo na jednu
ATMOSFÉRA ZÁPASU
OSOBNOST DUELU
když horkému kandidátovi na postup bránu: tu prostějovskou. Istanbul totiž
do Final Four dokázal aspoň trochu znovu maximálně tlačil servisem, naopak
Při vší úctě nedůstojná. Aby na utkání
vyrovnaněji konkurovat jen ve třetí neměl skoro žádné problémy na přihráv- Členky turecké ekipy drtily tu pros- nejvyššího klubového poháru starého
sadě. Jinak kraloval o třídu lepší sou- ce s málo účinným podáním protivníka. tějovskou kolektivně, aniž by některá kontinentu dorazily do hlediště pouhé
peř. V součtu s úvodním duelem pro- Tím pádem se favoritovi skvěle dařila hráčka z excelentního ansámblu vý-

2x foto: www.vkprostejov.cz, 1x foto: www.eczacibasisporkulubu.org.tr

www.
vecernikpv
.cz

čtyři stovky diváků, to hovoří samo za
sebe a netřeba dalších komentářů. I když
přítomní fandové se snažili povzbuzovat rovněž za pomoci hlučných bubnů
a neustále řvala hlasitá hudba, dojem ze
žalostné kulisy tak významného mezinárodního souboje to zachránit nemohlo.

=$=1÷/2

1$7,6.29&(
Giovanni CAPRARA - trenér
(F]DFLEDVL9LWU$,VWDQEXO
„Už díky vítězství 3:1 v Prostějově jsme se
dostali blízko k postupu, ale věděli jsme, že
ještě není rozhodnuto. Potřebovali jsme
to potvrdit doma, což se povedlo díky
velmi dobrému výkonu celého našeho
týmu. Tím jsme na soupeře vytvářeli velký
tlak, který ho nutil dělat chyby. Teď je čas
zaměřit se na druhé kolo play off.“

(VUD*ØPØV.,5,&,
- kapitánka Eczacibasi
9LWU$,VWDQEXO
„Utkání jsme zvládly výborně a máme
radost z postupu do další fáze soutěže.
Víme však, že druhé kolo play off bude
mnohem těžší, na což se musíme připravit.
Potřebujeme ještě zvýšit úroveň naší hry,
abychom se dostaly do Final Four a třeba i
mohly zvednout nad hlavu cennou trofej.“

Miroslav ÈADA
WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY
„Domácí nás tentokrát předčili ve všech
činnostech. Znovu hodně tlačili výborným
servisem, který navíc podstatně míň kazili, a měli velkou kvalitu také v útoku i
v obraně jak na síti, tak v poli. My jsme se
útočně prosazovali o dost složitěji a byli
pod neustálým tlakem. Je potřeba uznat,
že Istanbul byl jasně lepší.“

Solange SOARES
- kapitánka VK AGEL
3URVWÈMRY

9&(9&XSXE\E\OSRVWXSUH½OQÙ

navštívili jsme

PROSTĚJOV Sobotní večer
v prostějovské restauraci „U Tří
bříz“ patřil komunistům. Okresní
výbor Komunistické strany Čech
a Moravy uspořádal ples, který
by se dal také chápat jako trochu opožděná oslava průniku do
radniční koalice po nedávných
komunálních volbách.
„Dnešní ples pochopitelně není
určen jen pro členy strany, mohl
přijít kdokoliv z veřejnosti. Účast

VÝCHOZÍ
SITUACE

kombinační souhra ústící v často bodující
útoky s vysokou úspěšností, kdežto český
tým úpící pod permanentním tlakem se
při zakončení nemohl pořádně prosadit
a buď troskotal přímo na soupeřových
blocích, nebo byl vychytáván v poli. Prostě celý herní obraz od A až do Z jednoznačně patřil Caprarovým svěřenkám, jež
suverénně kralovaly.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Chcete vidět Velkou mlhovinu
Orionu? S novinkou prostějovské
hvězdárny to není nic obtížného.
Foto: archiv Lidové
hvězdárny Prostějov

Na výstavě v Kostelci na Hané můžete vidět akty krásných mladých žen
i portrét Květy Fialové či snímky z exotických končin. Foto: archiv V. Bruntona
snímky pak byly součástí skvělé
výstavy, kterou Vladimír Brunton
představil v roce 2008 prostějovském muzeu.
Po sedmileté pauze se Vladimír
Brunton v regionu představuje
nejen jako portrétista, ale také jako
autor nádherných aktů, či zasněných snímků, které svým charakterem navazují na odkaz secese, tedy
na období, kdy žena a krása stály na
samotném vrcholu všech hodnot.
Co autora do Kostelce na Hané
před dvanácti lety přivedlo?
„Dnes se můžete během několika
hodin ocitnout prakticky kdekoliv,

Foto: Josef Popelka

3:0

šel do druhého dějství vyřazovacích
bojů zcela přesvědčivě (6:1 na sety),
zatímco cesta „Agelek“ aktuálním
ročníkem nejprestižnějšího evropského poháru skončila. A ani závěrečná
hladká porážka by však neměla dát zapomenout na skutečnost, čeho všeho
úžasného „vékáčko“ v letošní sezóně
na mezinárodní scéně dosáhlo!

*T¾éM[ 'E\CEKDCUK RąGF WVM¾PÊO RąGMXCRKN[ #IGNM¾O RQ JNCFMÆ RQT¾åEG  PG\DÚXCNQ PGå äG UG X OGVTQRQNK 6WTGEMC DWFG OWUGV RTQUV÷
VTCPURCTGPVGOUJGUNGO-QPGEP¾UKNÊR¾EJCPÆ \CVNGUMCV LGFPQ\PCéP÷ NGRwÊO XQNGLDCNKUVM¾O LQXUM¾XÚRTCXCDTQFKVUP÷JGOVQD[CUKPKMQJQ
JQPCåGP¾EJ
+UVCPDWNW
PGPCRCFNQ

„Soupeřkám gratulujeme k postupu,
v odvetě nám toho moc nedovolily. Hrály
po všech stránkách skvěle, zatímco my
jsme se přes jejich volejbalovou kvalitu
nedostaly pořádně do zápasu a vlastně
pořád jen marně dotahovaly bodovou
ztrátu. Nepodařilo se nám navázat na
některé hodně povedené bitvy ze základní
skupiny.“

0,526/$9Ġ$'$Å1Éð9ă.219,67$1%8/8%</6/$%ðÌ72$/(
1(0öþ(=1(*29$7-,1$.)$17$67,&.e7$þ(1Ì/,*280,675<æ´
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Na jednu stranu
může kouč volejbalistek VK AGEL
Miroslav Čada (na snímku) rekapitulovat, protože se svými svěřenkami uzavřel místy úžasnou
pouť letošní Champions League.
Na stranu druhou však pro ženy
Prostějova ještě zdaleka nic nekončí, neboť už za pár dní je čeká
finále Českého poháru a pak během necelých dvou měsíců vyvrcholeníUNIQAextraligy.Právěokolo těchto stěžejních témat se točilo
následující interview se zkušeným
a velmi úspěšným trenérem.
ƔƔOdveta prvního kola Ligy mistryň
na hřišti Eczacibasi nebyla ze strany
vašeho týmu zrovna vydařená, že?
„Ano, náš výkon v Istanbulu patřil k těm
slabším v této sezóně. Zdálo se mi, že
holky vědomé si ne zcela stoprocentního zdravotního stavu Simon už dopředu
moc nevěřily v možný úspěch a po výborném nástupu domácích působily až příliš
odevzdaně. Rozhodně jsem si představoval větší nasazení a bojovnost s přesahem
do případné euforie, která nám v základní
skupině pomohla ke třem senzačním vítězstvím. Tentokrát v našem výkonu nic
podobného nebylo, podlehli jsme až příliš hladce, a to bez ohledu na obrovskou
sílu soupeře.“

ƔƔ Poznamenalo nedoléčené zranění
kubánské univerzálky celé družstvo
skutečně až tak hodně?
„My zdaleka nejsme týmem jediné hráčky a nemáme nijak extrémní závislost na
tom, jestli Simon nastoupí nebo ne. Při
jejím velkém útočném potenciálu je však
jasné, že pokud nemůže hrát naplno, výkon mančaftu to negativně poznamená.
Zvlášť proti natolik kvalitnímu celku jako
Eczacibasi, kde hraje roli každý detail.“
ƔƔ A jak se vám líbil výkon VitrY ve
druhém vzájemném duelu?
„Istanbul hrál opravdu skvěle, na jeho
volejbal je radost pohledět. Hráčky Eczacibasi jsou po technické, taktické i fyzické stránce naprostá mezinárodní špička,
svou perfektní volejbalovostí nás prostě
jednoznačně předčily.“
ƔƔ Můžete zhodnotit celý ročník
v Champions League?
„Byl jedním slovem vynikající. Vzhledem k nesmírně těžkým soupeřům ve
skupině jsme do něj sice šli s velkým respektem, ale skvělými výkony se nám podařilo zdolat doma Rabitu Baku, venku
Chemik Police a doma Dynamo Kazaň.
Což byly úžasné zážitky v krásných zápasech, kde náš tým prokázal velké herní
schopnosti i morální sílu. Postupem do
play off na úkor Rabity jsme dosáhli mimořádného úspěchu, který bude plně
doceněn možná až za několik let.“
ƔƔ Je něco, čeho si ceníte absolutně
nejvíc?
„Že jsme se doma proti Baku i v Polsku
nespokojili se dvěma získanými sadami,
což už byl sám o sobě výborný počin, a
místo toho obě tyhle bitvy dotáhli do

“

Z pozice ekonomicky skromnějšího účastníka jsme dosáhli velmi příjemného překvapení

vítězného konce v pětisetových dramatech. Dva zvládnuté tie-breaky nám totiž
otevřely cestu k následnému senzačnímu
průniku do vyřazovací části.“
ƔƔ Je podle vás uplynulá sezóna VK
v Lize mistryň při porovnání s tou legendární čtyři roky starou o něco lepší, srovnatelná nebo o něco horší?
„Tyhle dva výjimečné ročníky jsou svou
úspěšností podobné a já bych je dal na
stejnou úroveň. V obou se nám povedlo
složit hodně kvalitní tým, který opakovaně dokázal hrát na hranici svých možností a tím konkurovat papírově silnějším
soupeřům s mnohem vyššími klubovými
rozpočty. Třeba Rabita každoročně investuje obrovské peníze a letos i naším přičiněním vůbec nepostoupila ze skupiny,
což pro ni musela být strašná rána. Tím
se ukazuje, že zdaleka ne vždycky rozhodují pouze finance. My jsme teď z pozice
ekonomicky skromnějšího účastníka
Champions League dosáhli naopak velmi příjemného překvapení.“
ƔƔ Koho nyní nejvíc favorizujete na
triumf v celé soutěži?
„Vakifbank Istanbul. Mají nesmírně silné
a naprosto komplexní družstvo se zkušeným trenérem Guidettim, jenž má na
kontě spoustu velkých úspěchů. A způsob,
jakým v úvodním kole play off vyřadili obhájce Dynamo Kazaň, leccos napověděl.“
ƔƔ Pro vás skončila jedna podstatná
a jistě nejsledovanější část sezóny, do

níž jste dali hromadu sil. Nehrozí teď
pokles formy, případně i motivace?
„Euforie samozřejmě nemůže vydržet
celý rok, tudíž se nějaký pokles ve zmíněných ohledech dá očekávat. Naším
úkolem však momentálně je, abychom
tenhle předpokládaný útlum časově
posunuli až za finále Českého poháru
a do tohoto velmi důležitého zápasu ještě
mančaft udrželi co nejvíc nahoře. Až potom přijde na řadu větší porce kondice
v přípravě, která by měla pomoci dostat
holky volejbalově postupně zpět do formy s gradací na závěr play off. V minulých
letech nám tento způsob oživení týmu
vyšel a osvědčil se, za tímtéž půjdeme i
tentokrát. Nezbytnou podmínkou přitom je a bude poctivá práce. Hlavně díky
ní jsme senzačně prorazili v Lize mistryň.
Právě dřina pak znovu musí být za našimi
dalšími plánovanými úspěchy. Věřím, že
maximální motivace holkám opět vydrží
až do úplného konce sezóny.“
ƔƔ Co očekáváte od středečního finále
Českého poháru s Olympem Praha?
„Dost nebezpečné pro nás je, že rozhodující zápas Českého poháru přichází
tak brzy po emočně vypjatých a celkově moc náročných soubojích v play off
Champions League. Letos máme méně
času mentálně se nachystat, přesto ale
pochopitelně půjdeme za dalším triumfem a obhajoba pohárové trofeje je
naším jasným cílem. Současně i povin-

Foto: Josef Popelka

ností, o čemž dobře víme a počítáme s
tím. Jestli ve finále zvítězíme hladce po
skvělém výkonu nebo těsněji s určitými
problémy nepovažuji já osobně za tolik
důležité. Hlavní je nezklamat a vše zvládnout.“
ƔƔ Hraje se ve středu brzy odpoledne
v Plzni. Co to pro vás znamená ohledně cestování, přípravy na střetnutí
a podobně?
„Na západ Čech vyrazíme v úterý již
v sedm hodin ráno. Naobědváme se
až v dějišti utkání, po krátkém odpočinku si zatrénujeme, potom zhlédneme jedno semifinále Českého poháru
mužů a večer přijde na řadu taktická
porada u videa. Ve středu dříve než
obvykle podstoupíme předzápasový
trénink tak, abychom měli dostatek
času na oběd i následnou přípravu
před samotným finálovým duelem,
který se hraje nezvykle brzy už od tří
hodin odpoledne. Ani tahle skutečnost nás ovšem nesmí nijak vykolejit
na cestě za osmým vítězstvím v národním poháru za sebou.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
SONJA BOROVINŠEK
Během uplynulého týdne sehrály prostějovské volejbalistky jediný
zápas, a ten se jim navíc v Istanbulu příliš nepovedl. Proto byl tentokrát výběr nejlepší „Agelky“ za posledních sedm dnů složitější, leč
nakonec padla naše volba na ostřílenou blokařku ze Slovinska.
Čtyřiatřicetiletá harcovnice je stabilní jistotou s konstantní výkonností, jen málokdy zklame. Totéž pro ni platilo i na půdě
Eczacibasi, kde na rozdíl od většiny týmových
parťaček odvedla svůj obvyklý standard (alespoň 6 bodů s úspěšností v útoku 45 procent,
1 bodovým blokem a dokonce i s 1 skvělou
přihrávkou, byť neplánovanou). „Sonja je
sice nenápadná, ale spolehlivá a pro družstvo
moc důležitá,“ ocenil i kouč VK Miroslav Čada
přínos nezvykle klidné Balkánky.
Dvojice 2. KOLA PLAY OFF
Champions League
YHYROHMEDOXzHQ

VakifbankIstanbul–FenerbahceIstanbul
Volero Curych – Eczacibasi Istanbul
Busto Arsizio – Dynamo Moskva

CHCETE
Večerník NADÁLE
ZA
PATNÁCT KORUN?

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
6.83,1$2$l0©672
25.kolo,sobota28.února,17.00hodin:
Frýdek-Místek – Ostrava, Olymp – Prostějov, KP Brno volno.
6.83,1$2$l0©672
23.kolo,sobota28.února,17.00hodin:
SG Brno–Šternberk,Přerov –Olomouc.
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PROSTĚJOV Působení volejbalistek VK AGEL Prostějov v
evropské Lize mistryň 20142015 už je minulostí a tak
přichází čas bilancovat. Ale
ještě předtím, než se hlouběji
ponoříme do podrobnějšího
hodnocení, lze směle konstatovat jedno: tým z Hané dokázal v uplynulých měsících
na mezinárodní scéně něco
skutečně mimořádného!
Z čistě výsledkového hlediska se
úspěch každoročně měří postupem ze
skupiny Champions League do play
off. Během sedmi let účastí v nejvyšším
poháru starého kontinentu „Agelky“ třikrát zůstaly v základní grupě
a hned čtyřikrát prošly do vyřazovací
části, tudíž při porovnávání musí přijít na řadu další kritérium: získané
body ve skupině.

Pokud vše přepočítáme na současné bodování, bylo dosažené konto
„vékáčka“ následující: 4 body v roce
2010, 9 bodů v roce 2011, 4 body
v roce 2012 a 7 bodů nyní. K tomu
je potřeba zohlednit ještě počínání
v samotném play off, kde ženy VK Agel
nikdy nepřešly první kolo a pouze v sezóně 2010-2011 dokázaly vyhrát alespoň jedno ze dvou střetnutí. Výhradně
statisticky tak právě tenhle soutěžní
ročník zpřed čtyř let byl v historii prostějovského oddílu tím nejúspěšnějším a
na druhé místo se řadí to, co české mistryně dokázaly za poslední měsíce.
Jestliže však chceme být plně objektivní,
musíme zohlednit ještě jeden důležitý
faktor - kvalitu soupeřů. V aktuální
sezóně totiž soubor hlavního trenéra
Miroslava Čady narazil jen na nejsilnější možné protivníky z kategorie světových top klubů (Rabita Baku, Dynamo Kazaň, Chemik Police, Eczacibasi
Istanbul), zatímco před těmi čtyřmi
lety vyzval pouze dva takové giganty

(Villa Cortese, Rabita Baku), jednoho
soka dané kategorii se blížícího (RC
Cannes) a jeden celek papírově slabší
(Organika Lodž).

KOMENTÁØ
Když započítáme i velmi hodnotné vítězství ve Francii, získaly volejbalistky VK čtyři roky zpátky
tři nesmírně cenné skalpy favoritů

a totéž se jim povedlo i teď. V legendární sezóně 2010/2011 ale navíc zvládly urvat jeden výsledkový
triumf rovněž ve vyřazovacích bojích, což se jim tentokrát nezdařilo.
A právě absence této play off výhry (či
aspoň těsné porážky 2:3) je patrně
skutečností, která při porovnávacích
hrátkách zabraňuje letošní ročník postavit svou úspěšností mírně nad ten
už trochu zaprášený dějinami. V mých
očích nakonec obě tyto sezóny zůstávají
na stejné, extra vynikající úrovni.
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původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

Náměstek primátora Jiří Pospíšil
svoji někdejší stranickou kolegyni
Miladu Sokolovou ve svém křesle
ohřát nenechal... Každopádně by
správce radnice měl zajistit teplo
pro všechny zastupitele.
2x foto: Michal Kadlec

Bylo už pár minut před dvaadvacátou
dvaa
hodinou večerní, když si Petr Kousal (KDU-ČSL) postěžoval
postěžo na zimu a hlavně průvan, který obtěžoval za
zastupitele sedící v zadní části obřadní síně
radnic
radnice. Z netěsných oken totiž opravdu foukalo, no
novináři u nich seděli v tu chvíli již v zimních
bundá
bundách... „Tady mezi námi radními je ale teplo,“
zareag
zareagoval s úsměvem náměstek primátora Jiří Pospíšil, který jako člen koalice sedí pochopitelně na
vyv
vyvýšeném stupínku v čele obřadní síně. V tom se
s technickou
t
poznámkou přihlásila opoziční zasstupitelka za ODS a bývalá radní Milada Sokolová. „Tak si, pane náměstku, pojďme vyměnit
křesla! Tady je fakt hrozná zima,“ vznesla požadavek, rovněž ze zadních řad
trpících mrazivým průvanem Milada Sokolová.
Jak to nakonec dopadlo, si každý může domyslet sám. K žádné rošádě,
byť na malou chvilku, vůbec nedošlo. Komunální volby dopadly tak,
jak dopadly a tak opozice bude v obřadní síni při jednáních zastupitelstva mrznout... Nebo jim radní příště zatopí?

Suchánková
oslavila jubileum!
PROSTĚJOV Je šarmantní,
nesmírně vzdělaná, moudrá,
a v neposlední řadě pořád krásná. Díky jejímu neutuchajícímu
entuziasmu vznikl Divadelní spolek Historia, jedinečné
Dámské jízdy a Kloboukový
klub. Prostějov má po celý svůj
život doslova pod kůží, miluje
jeho historii a ráda ji přibližuje ostatním. Vychovala řadu
umělců, vlastní unikátní sbírku
historických oděvů a je nositelkou několika cen. Eva Suchánková, pojem nejen mezi prostějovskými divadelníky, oslavila
v minulých dnech neuvěřitelné
osmdesáté narozeniny.
Na benefici, která se uskutečnila
v Kulturním klubu Duha, se jubilantce dostalo nejen spousty gratulací, ale i památky v podobě knižního Památníku. V něm na spolupráci
s jedinečnou dámou zavzpomínala
řada jejích přátel a žáků. O vznik
této publikace se zasloužila Dagmar Roháčková z Státního okresního archivu se svými přáteli. „Evička
átník věnou nás obdivovala památník
kové a mě
vaný Ludmile Kováříkové

napadlo, že by jí taková publikace
velmi potěšila,“ svěřila se autorka.
Potěšením z dlouholeté spolupráce se netají ani předsedkyně
Okrašlovacího spolku Prostějov
Milada Sokolová. „Bylo a je mi ctí
s paní Evou spolupracovat. Cením
si nejen jejich znalostí, které jsou
mnohdy neuvěřitelné, ale také
preciznosti a dokonalosti. Tu požaduje nejen po sobě, ale mnohdy
velmi důrazně i po svém okolí,“
uvedla současná zastupitelka.
Večerník se připojuje ke gratulantům a přeje paní Evě hodně
zdraví do dalších let.
(red)

Ohlédnutí za Miss Haná 2015: bývalá studentka Art Econ se stala
ala prvn
první
ní v
vicemiss
icemiss

na finále ČP
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Ve středu se znovu střetnou VK AGEL a Olymp
PROSTĚJOV Loňský model vyvrcholení národních pohárových
soutěží obou pohlaví se v Českých
Budějovicích osvědčil, a tak se letos
vše zopakuje. Tentokrát v Plzni, kde
muži absolvují závěrečné Final Four
a ženy přímo jediný finálový zápas, ve
kterém se utkají VK AGEL Prostějov
a PVK Olymp Praha. Rozhodující
mač Českého poháru ženské kategorie se hraje ve středu 25. února už od
15.00 hodin.
Dvě momentálně nejlepší družstva
České republiky se přitom o danou
trofej střetnou v titulovém duelu již
potřetí za sebou. Loni i předloni favorizované „Agelky“ zvítězily až po velkém boji 3:1, když jim rival z hlavního města dělal značné potíže. „Naším
cílem je každoročně triumf a svým
způsobem tolik nezáleží na tom, jak
se k němu dojde. Na druhou stranu
v letošním finále určitě chceme vyhrát jednoznačnějším způsobem,
nepřipustit tolik komplikací,“ plánuje kouč obhájkyň Miroslav Čada.
„Agelky“ mají Olymp za poslední léta

coby nejčastějšího protivníka, neboť jej
třikrát v řadě potkaly rovněž ve finále
UNIQA extraligy. Probíhající sezóna
2014-2015 svedla oba soky proti sobě
zatím též třikrát, přičemž doma prostějovské volejbalistky uspěly dvakrát
hladce 3:0, zatímco v tuzemské metropoli z toho byla dost vyrovnaná bitva
s výsledkem 1:3 pro hosty. „Jakmile se
Olympu daří, dokáže být hodně nebezpečný. Tohle dobře víme a samozřejmě
se na to maximálně připravujeme po
všech stránkách tak, abychom roli favorita pokud možno bezpečně zvládli,“
naznačil Čada, kam by důležitý zápas
rád směřoval.
Sílu pražského PVK Olymp je podle zkušeného stratéga nutné respektovat. „Oni
stejně jako v minulých letech dali dohromady kvalitní tým, který opět drží druhé
místo extraligové tabulky. Zaslouží uznání, jak se pokaždé vyrovnají s oslabením
kádru odchodem některých hráčských
opor, které vždy nahradí vlastními mladými odchovankyněmi. V současném
kádru nejčastěji bodují smečařky Eva
Hodanová s Michaelou Mlejnkovou,

velice dobré má Olymp tradičně bloky
a nebezpečí jistě hrozí také ze servisu.
Každopádně budeme k vítězství potřebovat svůj výborný výkon, na což se především soustředíme,“ zdůraznil Čada.
Zatímco v předchozím průběhu tohoto soutěžního ročníku měly jeho
svěřenkyně většinou nabitý zápasový program, tentokrát se mohou
nachystat opravdu důkladně. Poslední střetnutí před finále ČP totiž absolvovaly o celý týden dříve, byť pak ještě
musely cestovat z Istanbulu domů.
„Rozhodně je dobře, že máme čas se
na důležité utkání o splnění jednoho
ze sezonních cílů pořádně připravit ze
všech hledisek. Například do Plzně vyrazíme s dostatečným předstihem, abychom si tamní prostředí osahali, zvykli
si na něj a v samotném duelu nás pak už
nic nepřekvapilo. Naplno půjdeme za
vítězstvím,“ ujistil prostějovský trenér.
Jestliže „Agelky“ skutečně vyhrají,
ovládnou Český pohár poosmé za
sebou. A další prodloužení této už
tak dlouhé série je logicky moc láka(son)
vé!

Pøehled finále ÈP volejbalistek za posledních sedm let


VK Prostějov – PVK Olymp Praha VK AGEL Prostějov – SK UP Olo3:0 (20, 15, 13).
mouc 3:0 (21, 13, 10).


VK Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 VK AGEL Prostějov – PVK Olymp
(19, 14, 15).
Praha 3:1 (14, -21, 19, 23).


VK Modřanská Prostějov – KP Brno VK AGEL Prostějov – PVK Olymp
3:2 (-19, 22, 19, -20, 9).
Praha 3:1 (17, -21, 25, 25).

VK Modřanská Prostějov – SK UP
Olomouc 3:0 (20, 15, 15).

A ztráta motivace nehrozí, půjdeme za dvěma trofejemi“
„Soupeř do utkání vstoupil opravdu výborně, hodně nás tlačil servisem a my
jsme se těžko dostávaly do hry. Skoro nic
se nám nedařilo, dělaly jsme příliš mnoho různých chyb včetně nevynucených,
tím pádem nás domácí tým v podstatě
neustále udržoval pod velkým tlakem.
Jediné zlepšení nastalo na chvíli během
třetího setu, ale celkově to z naší strany
nebyl dobrý výkon. Což je škoda, protože jsme zrovna ve svém posledním
vystoupení v Champions League předvedly slabší volejbal.“
ƔƔBylo Eczacibasi ještě o něco silnějším protivníkem, než jiní velmi
kvalitní soupeři ze základní grupy?
„Rabita Baku, Dynamo Kazaň i Chemik
Marek Sonnevend
Police, to vše byli už ve skupině opravdu
ƔƔ Odveta prvního kola vyřazovací moc těžší soupeři a jasní favorité. Přesto
části v Istanbulu byla naprosto jedno- je asi pravda, že Eczacibasi lze řadit ještě o
značná. Čím si to vysvětlujete?
malý kousek výš tím, jak komplexní druž-

stvo nejvyšší úrovně na všech postech mají.
Hrát proti němu tak bylo fakt složité.“
ƔƔ Neztratily jste zároveň trochu
svou super formu ze základní části
soutěže?
„Tohle si úplně nemyslím. Doma s Istanbulem jsme neodehrály vůbec špatný
zápas a nechybělo zase tak moc k tiebreaku, spíš nám herně nevyšel ten druhý
vzájemný souboj venku, což se proti natolik silnému soupeři může stát. Eczacibasi předvádělo v odvetě skutečně skvělý
volejbal, my jsme naopak to střetnutí
nezvládly zdaleka ideálně. Vůbec však nemusí jít o ztrátu formy a věřím, že v dalších
utkáních pojedeme zase mnohem lépe.
Hlavně se musíme vrátit k poctivé obraně, která zatím byla naší silnou stránkou.“
ƔƔ Jak by znělo vaše hodnocení
celé účasti VK AGEL v Lize mistryň
2014-2015?

“

Sezónu si až neskutečným způsobem užíváme.
Parta funguje skvěle, vše si dokonale sedlo, cítíme
mezi sebou něco navíc, co ani nejde přesně popsat.

„Myslím, že můžeme být jedině šťastné za to, čeho jsme dosáhly. Svým
způsobem se nám totiž povedlo něco
úžasného, co asi vůbec nikdo nečekal.
V jedné z nejtěžších skupin celé soutěže za poslední roky porazit Rabitu
Baku, Chemik Police i Dynamo Kazaň,
favorizovanou Rabitu nechat za sebou
v pořadí skupiny a tím ji vyřadit ze hry,
opakovaně předvést špičkové výkony na
hranici našich možností a postoupit do

Kristýna Štolpová skončila druhá, Prostějovanka
Pavlína Ryšková se na „bednu“ žel neprotlačila
OLOMOUC, PROSTĚJOV Předminulou neděli proběhl v pavilonu A
na Výstavišti Flora Olomouc devátý ročník Miss Haná 2015. Prostějov
reprezentovala devatenáctiletá Pavlína Ryšková. Ta se bohužel na vítězné stupínky nedostala, ale zklamaná rozhodně není…
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Ètvrtfinále
Semifinále
TJ Sokol Frýdek-Místek – VK AGEL Královo Pole Brno – VK AGEL ProProstějov 0:3 (-13, -19, -17) a VK stějov 0:3 (-20, -11, -15) a VK AGEL
AGEL Prostějov – TJ Sokol Frýdek- Prostějov – Královo Pole Brno 3:0 (16,
-Místek 3:0 (20, 17, 8).
17, 13).
VK Přerov – PVK Olymp Praha 0:3 PVK Olymp Praha – SK UP Olo(-17, -17, -14) a PVK Olymp Praha – mouc 3:1 (26, 15, -27, 19) a SK UP
VK Přerov 3:0 (22, 20, 14).
Olomouc – PVK Olymp Praha 1:3
(-12, -20, 21, -15).

Sonja Borovinšek: „Letošní sezónu si ohromně užíváme.
35267ċ-29 /HWRãQtPX GRVW
PODGpPX NiGUX Ä$JHOHN³ GRGiYi
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PROSTĚJOV Bývalí koaliční partneři, kteří však dnes už patří
k zarytým politickým sokům, si v závěru pondělního jednání
zastupitelstva málem vyměnili svá křesla. Tedy alespoň po
rošádě s místem náměstka primátora Jiřího Pospíšila vehementně zatoužila Milada Sokolová z opoziční ODS...
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Zájezd fanoušků

Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na finálové utkání Českého poháru žen 2014/2015 mezi
PVK Olymp Praha a VK Prostějov.
Rozhodující zápas tohoto ročníku
národní pohárové soutěže, který hostí Plzeň, se hraje ve středu
25. února od 15.00 hodin. Sraz
fanoušků je týž den v 9.30 hodin na
parkovišti u haly Sportcentra DDM
a tentokrát musí každý účastník zájezdu zaplatit finanční příspěvek ve
výši 50 korun.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu:
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek v úterý 24. února
do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se
uskuteční jen při dostatečném zájmu
ze strany fandů!

Eva
Chtěli si vyměnit
„Vzadu mrzneme,“ zdůvodnila M. Sokolová
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společnost

KŘESLA!
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nalistujte
stranu 17

s Olympem do Plzně

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

play off, to vše je opravdu velký úspěch,
ze kterého máme ohromnou radost.“
ƔƔ Vy osobně jste do Champions
League odstartovala spíš nenápadně, ale postupně šly vaše výkony
hodně nahoru. Souhlasíte s takovým konstatováním?
„Je to pravda, která má své důvody.
Hlavně v prvních dvou zápasech Ligy
mistryň jsem nedostávala tolik nahrávek a tím pádem se nemohla v útoku

víc prosadit. Navíc nám to stoprocentně
nešlo ani jako týmu. Od třetího utkání
však došlo ke změně mého postavení v sestavě, kde jsem se posunula blíž
k nahrávačce a téhle výhodnější pozice
dokázala využít. Jsem na ni za celou kariéru už zvyklá, tudíž mi tento přesun dost
prospěl a vidím jej coby hlavní příčinu
mého následného zlepšení.“

dokončení na straně 39

➢

Trojice nejšťastnějších dívek pěkně pohromadě - zleva Kristýna Štolpová, Monika
Foltýnová a Aneta Karasová.
Foto pro Večerník:Jan Gebauer

Deset finalistek se utkalo ve čtyřech disciplínách.
Nejprve se dívky divákům představily ve společenských šatech, čehož součástí bylo i pokládání otázek
ze strany moderátora. Pavlína Ryšková z Prostějova
musela odpovědět na otázku, jak by zařídila světový
mír. Pohotová Prostějovanka se nenechala vyvést
z míry a zareagovala, že by nechala zrušit peníze...
Dalším odvětvím byla oblíbená promenáda v plavkách, po níž následovala volná disciplína. „Předvedla jsem tanec se psem. Pojala jsem to trochu
s humorem, měla jsem totiž na sobě kostým bobra
a k tomu nás doprovázela písnička ´Když jde malý
bobr spát´,“ prozradila exkluzivně Večerníku Pavlína Ryšková. Poslední zkouškou ohněm byla módní
přehlídka společenských a svatebních šatů, po níž
následovalo samotné vyhlášení Miss Haná 2015.
V odborné porotě zasedla Miss ČR 2004 Jana Doleželová, první vicemiss Miss Princess of the World
2014 Monika Vaculíková, Muž roku 2012 Robert
Anderle a další známé osobnosti. Jak již bylo pozna-

menáno, Pája se nakonec na stupně vítězů bohužel
nedostala. „Doufala jsem, že se umístím, ale nevyšlo
to. Zklamaná však určitě nejsem, právě naopak. Jsem
ráda, že jsem se soutěže zúčastnila. S holkama jsem
si to perfektně užila, panovala výborná atmosféra
a navíc mám další zkušenost do života, což je pro mě
hlavní,“ konstatovala s úsměvem Pavlína Ryšková.
A jak vše dopadlo? Miss Haná 2015 se stala Monika Foltýnová z Hodonína, druhé místo obsadila
dvacetiletá bývalá studentka prostějovské střední
školy Art Econ Kristýna Štolpová z Přerova. Kristýna zaujala porotu svými mírami 86 - 60 - 98,
s výškou 179 cm pracuje jako módní návrhářka.
V modelingu není žádným nováčkem, pravidelně
se účastní řady přehlídek i focení. V roce 2011 získala druhé místo v přerovské soutěži Miss model.
Třetí příčka patřila Anetě Karasové z Uničova.
Již v příštím vydání se můžete těšit na exkluzivní rozhovor s Pavlínou Ryškovou, který najde(akr)
te jedině ve Večerníku.

Devatenáctiletá Pavlína Ryšková při volné disciplíně se psem. Foto pro Večerník: Jan Gebauer

POHNUTÝ
OSUD
Josefa
Jelínka
„Jeho smrt je neuvěřitelná,“ kroutí hlavou Jana Veselá

PROSTĚJOV Byl jedním ze tří mužů
obývajících polorozbořený domek
za hlavním nádražím v Prostějově.
V závěru loňského roku však Josef
Jelínek, stejně jako jeho spolubydlící
Silvestr Kulisin, byli v tomto baráku
nalezeni bez známek života! A to
až prapodivně brzy po sobě. Podle
policie se ovšem cizí zavinění na jejich smrti neprokázalo, ze světa měli
odejít přirozenou cestou. Večerníku
se v minulých dnech ozvala Jana
Veselá z Prostějova, která právě na Josefa Jelínka denně vzpomíná. A to jen
a jen v dobrém...
Tento muž byl původně prezentován
jako klasický bezdomovec, což však
čtenářka Večerníku naprosto odmítá
a poukazuje na těžké životní osudy
bývalého železničáře i cirkusáka.
„V nejútlejším věku byl opuštěn vlastní
rodinou, vychován pak jeptiškami
v plumlovském domově. Podruhé byl
opuštěn lidmi v hodině své smrti na
začátku prosince loňského roku. Bez
pomoci mu pravděpodobně dotlouklo

unavené srdce, které si dlouhodobě léčil.
Těsně před smrtí tak zůstal skutečně obklopen jen svými psy, kterým říkal ´moje
děti´ a pečlivě se o ně staral. Nechtěl
být nikdy sám..,“ začala Jana Veselá své
vyprávění o těžce zkoušeném muži.
Prostějovanka Večerníku poskytla
i další informace ze životopisu Josefa Jelínka. „Vyučil se horníkem, ale
v dole pracoval jen krátce. Pro lásku ke
zvířatům se přidal k cirkusu. Tam začal
velice šťastně jeho pestrý život, kdy se
staral o zvířata a miloval hlavně slony, po
kterých mu právě zůstala ta přezdívka
´Slon´. Oženil se, ale jeho manželství
zůstalo bezdětné. Žena mu zemřela na
cukrovku, a když ovdověla její přítelkyně,
Josef začal vypomáhat v domácnosti
této dámě, staral se například i o vnuky.
Avšak ona neplatila za bydlení, načež ji
domovní správa vystěhovala z bytu na
Sídlišti svobody. Přestěhovala se proto
k panu Jelínkovi, měla však rovněž cukrovku a nedodržovala vůbec příkazy
lékařů. Nebylo divu, že také zemřela,“
zkonstatovala Jana Veselá, která Jo-

sefa Jelínka, stejně jako další prodavačky
z obchůdků na hlavním nádraží, velmi
dobře znala. „Nejenom za éry, kdy
jsem prodávala na hlavním nádraží.
Časem se seznámil i s mým manželem
a nabídl se pomoci při zaměřovacích
pracích. Byl rád nějak činný, ochotný,
dobrosrdečný a vděčný za každé slovo,
navíc měl vlídné jednání. Docházel
k nám domů de facto posledních třicet
let. Když něco potřeboval, pomáhali
jsme si navzájem. Prožíval u nás svátky
a narozeniny, s radostí, že stále platí jeho
dávné silvestrovské předsevzetí a pevný
slib o abstinenci. Často jsme si vykládali
jen tak o životě, Josef vzpomínal na svůj
rušný život při práci na prostějovském
nádraží, na své milé spolupracovníky,“
přidávala další a další vzpomínky Jana
Veselá, která si příliš nedokáže vysvětlit
náhlou smrt muže, jehož tělo našli
policisté ohlodané od jeho psů v neděli
7. prosince 2014. „Ještě ve středu třetího
toho měsíce si byl Josef u nás pro svoji
občanskou legitimaci, kterou si u nás
schovával z bezpečnostních důvodů.

EXKLUZIVNĚ

Dlouhá léta žil Josef Jelínek se svými psy v domečku za hlavním nádražím
spokojeně, v prosinci loňského roku byl tady nalezen mrtev. Podle policie zemřel
přirozenou smrtí.
Foto: archiv Večerníku a album rodiny Veselýc

V pondělí osmého prosince si totiž
plánoval vyzvednout důchod. Bohužel
se ho už nedočkal,“ přidává své svědectví
smutným hlasem čtenářka Večerníku.
Sama se vzápětí vyjadřuje i k tomu,
že Josef Jelínek mohl být vydírán či jinak zneužíván svými spolubydlícími.

„S panem Kulisinem si rozuměli,
dokud spolu bydleli sami. Pak se
vrátil z domova mládeže ve Střílkách
Kulisinův syn. Ač mu byl nabídnut
byt, z finančních důvodů jej odmítl
a šel za otcem. Od té doby začaly Josefovy problémy s oběma spoluby-

dlícími. U nás si sice nikdy nestěžoval,
ale bylo na něm vidět, že se hrozně
trápí. Jeho konce je mi líto a stále
tomu nemohu zcela uvěřit. Navždy
na něj budu vzpomínat v dobrém,“
ukončila své vyprávění Jana Veselá
z Prostějova.
(mik)
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
hod. Vypnutá oblast: část obce
Pěnčín od č.135 a 190 oboustranně
po č.153 a novo, od č. 287 a č.160
po mysliveckou chatu včetně všech
podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 12. 3. 2015 od 7:30 do 10:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Pv s ulicemi: Císařská
jednostranně od hospody po č.226
a č.69 na ul. Havlíčkova, farní kostel,
ul. Tyršova celá + č.248.
Dne: 12. 3. 2015 od 8:30 do 13:00
hod. Vypnutá oblast: Vila park po
č.441 dále ke středu obce po parcelu
č.1060/33 včetně.
Obec: Krakovec
Dne: 13. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: nemovitost č.4

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Dětkovice
Dne: 9. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Dětkovice jednostranně od domu č. 90
po č. 81 (hospoda) a dále oboustranně od č. 44 a 80 po č. 75, 66, 157, 39
+ vodárna, včetně podnikatelských
subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Seč
Dne: 10. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: celá osada
Seč včetně chat a podnikatelských
subjektů.
Obec: Pěnčín
Dne: 11. 3. 2015 od 7:30 do 15:30

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13. 3. 2015 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: část obce
Kostelec na Hané s celými ulicemi:
B.Němcové, Cihelna, Havlíčkova,
Jakubské nám, Jiráskova, Luční, M.
Ulického, Nerudova, Nová, Palackého, Tyršova, Za humny, Sport,
Sportovní, Pod Kosířem, Trněnka,
Rynk jednostranně od školy po
č.125, Třebízského pořadí od č.673
po č.393, ul.8. května od č.281 po
ul. Sportovní. odběratelská trafostanice Kamenictví (Moragum)
č.300360
Obec: Konice
Dne: 13. 3. 2015 od 12:00 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: Městský úřad
Konice Masarykovo nám.27 a 28.
E.ON Česká republika, s.r.o.

INFORMUJE

Výuka řemesel v mateřských školkách

?

LVI - 22.7. až 21.8. Nejlépe bude,
když v následujících dnech vůbec
nebudete vycházet z domu. Nečekají
vás totiž příliš optimistické chvíle na
pracovišti. Došlo k maléru a nadřízení
budou hodně tvrdě pátrat po „pachateli“. A vy máte máslo na hlavě...
PANNY - 22.8. až 21.9. Nemáte se
za co stydět, proto není důvod, abyste
seděli někde zalezlí v koutě. Naopak,
za realizací svých plánů tvrdě stůjte a
nenechte se odradit. Buďte ale připraveni na to, že vám budou házet klacky
pod nohy.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Anonymní telefonát vás trochu vykolejí, ale
zlým zprávám nebudete věřit, A máte
recht! Váš partner je vám totiž věrný
až za hrob, takže vůbec nemá cenu ho
podezřívat. Spíše si hlídejte sami sebe,
abyste „neuklouzli“.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Co kdybyste se konečně začali zaobírat svými
problémy s úřady? Neodkládejte už
ani jeden, hrozí vám totiž značné nepříjemnosti. Netvrďte, že je pro vás
problém vyplnit pár formulářů nebo
zaplatit několik málo složenek...

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Trpělivost není zrovna vaší doménou, takže
po všech lidech okolo vás budete chtít
okamžité výsledky nebo vyjádření.
Budete kolem sebe šířit nervozitu,
tudíž vaše popularita v těchto dnech
rapidně poklesne.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Celkovou pohodu naruší nepříjemná zpráva z vašeho soukromí. Někdo
hodně blízký se dostane do maléru, ze
kterého bude potřebovat vytáhnout.
A právě ve vašich silách je, abyste mu
urychleně pomohli.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Kritiku nadřízeného odmítnete, a děláte
dobře. Nenechte se buzerovat jenom
proto, že šéf si na nikoho jiného nedovolí otevřít pusu. Každopádně se chovejte uctivě, není třeba za sebou pálit
veškeré mosty.
RYBY - 19.2. až 19.3. Nechceme
vás strašit, ale v nejbližších dnech
vám hrozí menší úraz. Vy si totiž stále
nedáte říct a do práce jezdíte autem.
Jednoho rána vás ale překvapí náledí
a karambolu se nevyhnete. Naštěstí
půjde jen o pár modřin.

nákupní servis
pro vás
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19,90
(135 g)
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Třená Niva 100g

24,50

Naše RESUMÉ

V mateřských školkách na Prostějovsku jsou v současné době realizovány interaktivní dílničky zaměřené
na rozvoj potencionálu řemesel
a technického cítění. Paní učitelky se
učí rozličným řemeslům, například
paličkování, ručnímu vyšívání, práci
se dřevem, pedigem, slámou, učí se
malovat voskem. Získané dovednosti pak následně předávají dětem
ve svých školkách. Do konce června

2015 se budou také účastnit stáží
v zahraničí, kde proběhne vzájemná
výměna zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
a rozvoje osobnostního růstu v partnerských organizacích. Tyto stáže
budou realizovány v Norsku, Lotyšsku, Litvě, Itálii a na Slovensku.
Výše uvedené aktivity probíhají v rámci projektu Technika má
zelenou na území pěti krajů -Olo-

Nestačil vám oběd a do večeře ještě daleko. Pak je ten nejlepší čas dát si nějakou dobrou svačinku. Jedním z oblíbených pokrmů k čerstvému pečivu je
chutná pomazánka. Tu pikantní sýrovou seženete nejlevněji v Lidlu, krabí
či tuňákovou v Kauflandu a například brokolicovou či škvarkovou v Bille.
Třenou nivu nabízí nejvýhodněji Tesco.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden ve středu 18. února 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 23. DO 1. 3. 2015
PŘEDNÁŠKA: Mgr. Pavel Gabzdyl – INVENTURA SLUNEČNÍ SOUSTAVY čtvrtek v 18:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 14:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: pondělí, čtvrtek, pátek a sobota od 18:30 hodin a středa od 17:30 hodin. Lze
pozorovat Měsíc, Jupiter a objekty zimního hvězdného nebe. Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin vyprávění na motivy F. Hrubína: Kolik je sluníček. Vstupné 20 Kč.
· NEDĚLNÍ SOUTĚŽ – v 15:00 hodin, Lev na jarní obloze. Soutěži předchází povídání o jarních souhvězdích.
Vstupné 20 Kč.
· Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

mouckého, Jihomoravského, Jihočeského, Středočeského a Pardubického.
Nositelem projektu je Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Okresní
hospodářská komora v Prostějově
je hlavním partnerem. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a financován
z Evropského sociálního fondu.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově
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pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

episujte dějiny

CHCETE večerník NADÁLE
ZA PATNÁCT KORUN?

... tentokrát ze sortimentu: POMAZÁNKY...

Pikantní sýrová 100g

hlediště

k Meidl neprosadil, vynahradil si to však
(QVQ,KąÊ/QåPÚ

Že by konečně první záblesky blížícího se jara? Nálada Prostějovanů
s přibývajícím slunečním svitem rapidně vzroste, obzvláště když se k tomu
přidá ještě několik dobrých zpráv z rodinného prostředí. Toto bude velmi
příjemný týden.

nalistujte stranu 17

Chcete být za chvilku na svahu?

VYRAZTE DO HLUBOČEK!
PROSTĚJOV Co zvládnete za půl
hodiny? Uvařit oběd? Uklidit celý
byt? Jít na procházku se psem?
Možná ani to ne. Pokud jste si dosud mysleli, že za pouhých třicet
minut se z Prostějova na lyžařský
svah prostě nedostanete, pak jste
se mýlili. Stačí, když sednete do
auta a vyrazíte po dálnici do Skiareálu Hlubočky u Olomouce!
Skiareál Hlubočky se nachází asi
10 km od města Olomouc v nadmořské výšce 300 až 400 m. Je vybaven
systémem výroby technického sněhu
a třemi vleky s celkovou odbavovací
kapacitou 2 400 osob za hodinu. Od
loňské zimní sezóny je tu k dispozici i pohyblivý koberec. Přístup do
areálu je po rychlostní komunikaci
R35, kdy musíte odbočit na exitu
Přáslavice a dále pokračovat směr
Velká Bystřice a Mariánské údolí.
Do střediska je také dobrý přístup
po železnici.
Ve středisku je pět sjezdovek v celkové délce 1 650 m. Všechny sjezdovky
jsou zasněžované a dvě jsou osvětlené pro večerní lyžování. Nejdelší
z nich má 600 metrů. Areál je vhodný pro všechny kategorie lyžařů, pro
carvingové lyžování. Naprosto ideální je pak pro rodiny s dětmi.
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NA ZIMÁK! ZÁCHRANA SE PŘIBLÍŽILA, JESTŘÁBI ZVLÁDLI DERBY
A JE BLÍZKO VŠICHNI
Ve středu PŘIJEDE REBEL

d

Konstelace hvězd Prostějova

BERANI - 20.3. až 18.4. Neberte si
na svůj hrb práci, kterou nezvládnete.
Během nadcházejících dnů se sice po
vás budou tvrdě vyžadovat výsledky,
ale kvůli tomu se nemusíte sedřít.
Zaměřte se jen na ty záležitosti, které
jsou vysoce aktuální a potřebné.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Nemusíte se
hned rozčilovat, když vám někdo
takzvaně šlápne na kuří oko. V těchto
dnech budete sice podráždění, ale nekřičte na lidi, kteří za vaši špatnou náladu nemohou. Ještě před víkendem
se naštěstí zklidníte.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Začátkem týden se objeví menší problémy
v rodině, zvláště s potomky si najednou nebudete vědět rady. Nic však
není neřešitelné, ale zřejmě budete
muset navštívit ředitele školy, ve které
se vaše dítka učí.
RACI - 20.6. až 21.7. Můžete celkem jednoduše zbohatnout, stačí
pouze realizovat nápad, který vám
vnukne do hlavy váš dobrý známý.
Příliv peněz do vaší kapsy samozřejmě vzbudí závist, takže buďte připraveni na ostré konflikty.

netové stránky www.vecernikpv.cz

dou i nadále nastupovat v první lize.
Nakročeno je dobře, uplynulý týden
opět přinesl více pozitiv než negativ.
Podařilo se zvládnout oba domácí
duely, navíc hlavní konkurent ztratil.
A povzbuzením je i pohled do statistik
z posledních let. Z nich jasně vyplývá,
že se Prostějovu ihned po přesunu ze
druhé do první ligy nepodařilo sestoupit a vždy se zachránil.
Robert Záruba se při památném
naganském triumfu proslavil výrokem „přepište dějiny“. Ne vždy však
musí být takovéto jednání žádoucí,
naopak v tomto okamžiku je prostějovským přáním zachovat trochu
konzervatismu a držet se tradice. Za
sestup zpět do hokejového pralesa
změna statistik nestojí a ideální by
bylo, aby se s Jestřáby přišel při středečním posledním domácím střetnutí
sezony rozloučit zaplněný zimní stadion. Je to přece jen pro nejbližšího
půl roku naposledy...

PROSTĚJOV Poslední domácí
střetnutí ročníku 2014/2015 sehrají prostějovští hokejisté tuto středu
proti Havlíčkovu Brodu. A do utkání mohou jít s jistotou, že vítězství v
normální hrací době, prodloužení i
nájezdech pro ně znamená udržení
v soutěži. Naopak při zisku jen jednoho bodu by museli ještě zabrat
v Šumperku a při hladké porážce
spoléhat na pomoc Mostu v posledním kole. Zápas začíná v 18.00
hodin.
Dosavadních pět vzájemných setkání
této sezony přineslo různorodé duely.
V tom prvním Jestřábi udrželi čisté
konto a dočkali se výhry 2:0, na domácím ledě poté uhájili výhru 3:2, znovu
na Vysočině ztratili vedení 2:0 a prohráli 2:5, v posledním utkání základní
části zvítězil Prostějov jasně 5:1.
A naplno se nováčkovi soutěže podařilo bodovat také o předminulém
týdnu, když se lépe vypořádali s náročností bitvy, dostali se až do vedení
4:0 a o náskok už nepřišli. I vzhledem
k vzájemné bilanci, posledním výsledkům i domácímu prostředí jsou tak
favoritem Jestřábi.

Největším nebezpečím ze strany Havlíčkova Brodu je útočník Jan Milfait,
třiadvacetiletý útočník posbíral ve
čtyřech kolech šest bodů za tři branky
a stejný počet asistencí, což ho řadí
na první místo kanadského bodování
skupiny o udržení.
Co nabídnout však má i Prostějov.
Nejlepším nahrávačem play off je se
čtyřmi asistencemi Matouš Venkrbec
a také on má stejně jako Milfait šest
bodů, jen o bod méně má třígólový
Radek Meidl. A navíc brankářským
statistikám v úspěšnosti zásahů (94,81
%), průměru inkasovaných branek
(1,75), vychytaných střel (128), vítězství (3) i čistých kont (1) kraluje Juraj
Šimboch. Jeho protějšek v dresu Rebelu Čeněk Novák je pod osmaosmdesáti procenty a v průměru na třech
brankách.
Během celé sezony se Havlíčkův Brod
venku poměrně trápil a čísla si výrazně
vylepšil až v závěru základní části, kdy
kontumačně vyhrál v Kladně a na nájezdy v Kadani, tuto sérii podpořil tříbodovou výhrou v Šumperku. Celkově dvacetkrát však nezískali na cizích
kluzištích ani bod.
(jim)

Rozlučka nastane v Šumperku
PROSTĚJOV V sobotu přibližně o
půl osmé večer budou mít prostějovští hokejisté po sezoně. Derniéru jim
obstará derby Olomouckého kraje
na ledě Šumperku, kam by už chtěli
Jestřábi jet s klidnými myšlenkami
a jistotou, že ani případná ztráta pro
ně nebude znamenat žádnou komplikaci. Na severu Moravy se totiž
vyslancům Prostějova zatím příliš
nedařilo.
Prvních pět duelů této sezony přineslo
po dvou remízách a jedné plné výhře
pro domácí tým, jen jedinkrát se radovali hosté. A sice Šumperk hned na
konci září na Hané. Aby tato bilance
byla zcela vyvážená, znamenalo by to
plnou výhru Jestřábů nad oslabenými
Draky.
Severomoravský tým již dohrává sezonu spíše jen z povinnosti, svým nejlepším hráčům umožnil i díky finančním

důvodům odchod do jiných klubů.
O jedenáctou příčku přijít nemohou
a v bráně se tak střídají mladíci Zelenka
se Svobodou, v útoku se daří velezkušenému Karlu Pláškovi.
Jednačtyřicetiletý útočník už má bilanci 2+4, jeho o patnáct let mladší
spoluhráč Tomáš Brunec 4+1. Naopak
nejproduktivnější hráč týmu v základní části Patrik Moskal zatím získal jen
dvě nahrávky a šest mínusových bodů.
Stejně tak ofenzivně laděný bek Tomáš
Sedlák získal jen jeden bod za přihrávku.
V uplynulých utkáních se Šumperku
podařilo bodovat jen proti Mostu, nejprve zvítězili na nájezdy, poté jejich výhru 7:4 potvrdila následná kontumace.
Naopak Havlíčkovu Brodu nesebrali
v play out ani jeden bod a stejně tak se
stalo při prvním utkání skupiny o záchranu proti Prostějovu.
(jim)

KAM PŘÍŠTĚ....
Čtvrtfinále play off:
4. utkání, pondělí 23. 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.
5. utkání, čtvrtek 26. 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.
6. utkání, neděle 1. března 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:
5. kolo, středa 25. února 2015: HC Most - HOKEJ ŠUMPERK 2003,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Rebel Havlíčkův Brod.
6. kolo, sobota 28. února 2015: HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Most,
HOKEJ ŠUMPERK 2003 - LHK Jestřábi Prostějov.

LHK PV
S ŠUM

3:0

PROSTĚJOV Už jen domácí výhry
nad Mostem a Havlíčkovým Brodem
dělily po středě prostějovské hokejisty od jistoty setrvání v první lize
i pro sezonu 2015/2016. Podařilo
se jim totiž ovládnout utkání proti
Šumperku a pomocnou ruku podal
Jestřábům i Most, jenž dokázal smazat dvoubrankovou ztrátu a nakonec
obral Rebel hned o dva body.
Favorit derby Olomouckého kraje byl
jasně daný. Nebyl to Šumperk, jenž
disponoval více než dvacetibodovým
náskokem. Hostům již totiž o nic nešlo, o konečnou jedenáctou pozici je
nemůže nikdo připravit a řadu kvalitních hráčů pustili na závěr sezony jinam. To naopak Prostějov potřeboval
bodovat naplno. A reflektovaly to i
sázkové kanceláře. Některé na chvíli tento zápas vyřadily ze své nabídky, u všech pak došlo k rapidnímu
poklesu kurzu na výhru Jestřábů – i
z 2,5 až na konečných 1,2.
První třetina toho moc zajímavého nepřinesla. Domácí sice zahrávali hned tři
přesilovky, právě v této činnosti ale moc
nezářili a výjimkou byla pouze Matyášova střela od modré, kterou však účastník

letošního juniorského mistrovství světa
Miroslav Svoboda úspěšně vyrazil. Hosté se nikam nehnali, stačilo jim vyvézt
puk z vlastní třetiny a jen výjimečně se
ocitli s kotoučem na holi až v útočném
pásmu. Dlouhé minuty to tak připomínalo spíše přátelské utkání, kde je cílem
nezranit se. Největší šanci úvodní části
ZDENÌK ÈECH
tak měl až v jejím závěru Venkrbec, jenž
– LHK Jestøábi Prostìjov:
si z modré sjel až mezi kruhy a při počet„Na
soupeři bylo vidět, že hraje uvolní výhodě donutil Svobodu k semaforu.
něně. Proto jsme věděli, že utkání
Ve druhé dvacetiminutovce hra dloubude těžké. V první třetině jsme byli
ho pokračovala ve stejném rytmu, jen hodně nervózní, uskakovaly nám kos tím rozdílem, že už hosté občas přestá- touče. Když jsme dali ve druhé třetivali být pozorní v obraně, nepřistupo- ně první gól, náš výkon se rychle zvevali tak pečlivě a umožňovali Jestřábům dl. Dali jsme druhý gól a na začátku
přečíslení. Leč na devatenáctiletého třetí části jsme po brance jen hlídali
gólmana dlouho ne a ne vyzrát. A to se výsledek. Pořád tam byly ale takové
rozhodně nenudil. V první třetině zlikvi- věci, které se mi nelíbily.“
doval sedmnáct pokusů, ve druhé na něj
RADEK KUÈERA
šlo hned devatenáct střel a v té závěrečné
– Salith Šumperk:
šestnáct. Takovou palebnou sílu často „Hodně jsme doplatili na vyloučení,
nepředvedlo prostějovské mužstvo ani byly to zbytečné fauly pramenící z přeza dvě střetnutí.
míry snahy. Trochu se na nás podepsal
Smůlu v zakončení prolomil až ve třia- i třetí zápas ve čtyřech dnech. Na nětřicáté minutě Marek Indra, který využil kterých hráčích bylo vidět, že jim doponechané výhody po faulu na Luňáka cházejí síly. Než tam padl druhý gól, tak
a zavěsil - 1:0. Jen devatenáct sekund po jsme hru diktovali, bohužel jsme toho
něm přidal pojistku kapitán Lukáš Duba ale nevyužili, protože jsme nestříleli.
- 2:0. No a definitivní klid dodal stejný Jestli máme čtyři střely za třetinu, tak
hráč krátce po startu závěrečné části, nemůžeme dát gól... Takže míň háčkovat a víc střílet!“
když po nahození Malého přetavil Brunecův faul ve třetí gól – 3:0.
šancích však neuspěl. Juraj Šimboch
Za tohoto stavu začal více hrozit tak vychytal své první čisté konto této
i Šumperk, ani v těch nejvyloženějších sezony.
(jim)
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PROSTĚJOV Jestřábům se podařilo opanovat i druhé domácí utkání
ve skupině o záchranu a po vítězství
nad Mostem jsou o další velký krok
blíže záchraně prvoligové příslušnosti. Tři body sice bral také v souběžně hraném střetnutí Havlíčkův
Brod, nicméně před závěrečným
týdnem sezony je na tom lépe nováček soutěže. A zaskvěla se především trojice Radek Meidl- Venkrbec -Krejčík. První si připsal dvě
branky a dvě nahrávky, zbývající
dva po jedné brance a třech nahrávkách.
Hosté přijeli v omlazené sestavě bez
veterána Jana Alinče i gólmanské jedničky Lukáše Horáka, i tak se však
ujali vedení. V první třetině byli výrazně aktivnější a na střelecké pokusy
zvítězili 17:13, s naprostou většinou
si však poradil pozorný Šimboch. Nestačil jen Válkovu střelu k tyči - 0:1. O
téměř okamžité vyrovnání se postaral
Luňák, po jehož střele marně máchla
Soukupova lapačka - 1:1. A obrat se
podařilo dokonat minutu a půl před

pauzou Krejčíkovi. Vše začalo nahozením ihned po přejetí modré čáry,
poté se puku za bránou ujal Venkrbec,
předal Meidlovi, jenž našel kousek
před brankovištěm levé křídlo první
formace - 2:1.
Rozhodnuto však nebylo. Chvilkové
nekoncentrovanosti využil opět Válek, jenž zakončil pohlednou kombinaci celé útočné trojice - 2:2. Téměř
okamžitě dostali puk do sítě i domácí,
pro bránění gólmanovi ale neplatil.
Jestřábi začali ostřelovat mosteckou
klec a Soukup se měl co ohánět, po
Frankově bombě od pravého mantinelu mu dokonce pomohlo břevno.
Vzápětí najížděl Krejčík sám na brankáře, střelou mezi betony neuspěl.
Tlak vyústil v dlouhou ponechanou
výhodu, kterou zakončil Matyáš, jenž
si sjel od modré až mezi kruhy - 3:2.
Čtvrtý gól mohl přidat po nabití z levé
strany Meidl, jeho z první vyslaný projektil ale trefil jen gólmanovo rameno.
Podobně dopadli i Husák s Roupcem
při přesilovce pěti proti třem. Zajímavostí bylo, že trest za hráčskou lavici
odjel odpykat kapitán Mostu Vítězslav Nedrda.
Definitivní rozuzlení nastalo v závěrečné části. Hned v její první minutě
se při další signalizované výhodě prosadil střelou mezi betony Venkrbec
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JIØÍ VYKOUKAL – asistent
LHK Jestøábi Prostìjov:
„Do zápasu jsme nevstoupili dobře.
Byla na nás vidět menší nervozita,
několikrát jsme nahráli soupeři na
gólovou šanci mezi kruhy, to se nesmí
stávat. Postupem času jsme se trošku
uklidnili, dali jsme i nějaký gól a zaznamenali jsme povinné vítězství.“
VÁCLAV BAÏOUÈEK
– HC Most:
„Měli jsme využít několik šancí v první třetině, poté by to bylo pro domácí
těžší. V dalším průběhu bylo vidět, že
domácí tu motivaci mají. Naopak nám
chyběla větší zarputilost, a proto jsme
prohráli. Dali jsme prostor klukům z
mostecké juniorky, takže jsme chtěli,
aby si zahráli všichni. Už to hrajeme,
protože to prostě musíme odehrát.“
- 4:2. Závěrečné dva údery pak obstaral Meidl Nejprve se ocitl sám před
gólmanem společně s Krejčíkem, jenž
mu předal puk přesně na hůl (5:2),
sedm sekund před koncem zafungovala stejná spolupráce - 6:2. Necelého
půldruhého tisíce příznivců tak mohlo v sobotu večer slavit.
(jim)

Okénko do extraligy:

útočník Jakub Čmolík přiznal: Cetkovský dostal stopku
nás takový odpočinkový zápas...“

V Hlubočkách můžete lyžovat od rána až do noci. O sníh tu díky dobrému
technickému zázemí nouzi nemají.
Foto: www.skiarealhlubocky.cz
V Hlubočkách se můžete naučit
základy lyžování a snowboardingu
v lyžařské škole Newmanschool,
která působí přímo v areálu. Pohodový a usměvavý kolektiv se
profesionálně postará i o vaše děti.
Odborně jim ukáže, jak na to, aby
si lyžování co nejdříve naplno uži-

ly, aniž byste o ně ovšem museli
mít strach.
V Hlubočkách funguje každodenní
provoz bez přerušení od 9:00 až do
21:00. Přijeďte si tedy sem zalyžovat
i s celou rodinou a vyvětrejte si tak
hlavu po práci! Více informací najdete na www.skiarealhlubocky.cz. (pr)

ƔƔ Prohráli jste vysoko 2:6. Je tento
výsledek odpovídající?
„Přijeli jsme sem s tím, že jsme již zachráněni, takže to pro nás byl takový
odpočinkový zápas. Nemohli jsme to
ale nechat jen tak a makali jsme, jak
jsme mohli. Hráli jsme ale opravdu s
tím, že už jsme zachráněni.“
ƔƔ Jaké to vlastně je dohrávat sezonu, když už vám víceméně o nic
nejde?
„Já to tak neberu. V průběhu sezony
jsem toho moc nenahrál, tak jsem rád,
že si mohu aspoň teď první ligu pořádně obzkoušet.“
ƔƔ Je to takto poklidnější, bez přebytečné nervozity?
„U kluků asi jo, ale já nemám jistý dres
a musím hrát každý zápas naplno.“

ƔƔ Vedli jste 1:0, podařilo se vám
ještě srovnat na 2:2, co se potom
stalo?
„Těžko říct. V kabině jsme si řekli, že
to dohrajeme v klidu, asi jsme ale poslední třetinu trochu podcenili...“
ƔƔ Nedošly vám třeba síly?
„To ne, myslím si, že sil bylo poměrně
dost, protože jsme celý zápas hráli na
čtyři lajny.“
ƔƔ Mohlo hrát roli i to, že jste nepřijeli v nejsilnější sestavě?
„To bych až tak nepřeceňoval. Chyběl
nám sice Honza Alinč, to je náš lídr,
má v kabině velké slovo. Jinak jsme ale
až tak oslabení nepřijeli.“
ƔƔ Máte před sebou poslední zápas
sezony proti Havlíčkovu Brodu. Jakou si přejete rozlučku?

„Do každého zápasu musíme jít s tím,
že ho chceme vyhrát. Ten s Havlíčkovým Brodem nebude výjimkou, i když
nám už o nic nejde.
ƔƔ A přemýšlíte už alespoň trochu
nad dovolenou?
„Nějaké myšlenky na dovolenou tam
už byly, přece jen sezona byla dlouhá.
(úsměv) Na začátku sezony přijdete, a
než se stačíte rozkoukat, tak už je konec. Každá uteče strašně rychle.“
ƔƔ Lze tento končící ročník hodnotit díky brzké záchraně úspěšně?
„Minulý rok to bylo tak, že jsme hráli
poslední zápas s Prostějovem doma a
museli jsme vyhrát. Teď už nám stačilo v play out zvítězit v jednom zápase,
což se nám podařilo hned na začátku.
Takže to bylo v pořádku.“

PROSTĚJOV Pouze tři rodáci
z Prostějova zasáhli o uplynulém
týdnu do nejvyšší české hokejové
soutěže. Mimo hru zůstal nuceně
Jiří Cetkovský, jenž za své vyloučení
v závěru nedělního souboje s Kometou Brno inkasoval zákaz startu ve
dvou střetnutích. Vynechal tak jak
páteční souboj na ledě Vítkovic, jenž
skončil porážkou Východočechů 0:2,
tak včerejší utkání na ledě pražské
Sparty, v němž se domácím podařil
obrat, a nakonec zvítězili 2:1.
Získat nějaký kanadský bod se z útočníků
podařilo pouze Antonínu Honejskovi.
Od minulého týdne čtyřiadvacetiletý
útočník opustil první útočnou lajnu
a místo Petra Tona s Janem Hruškou nastoupil ve třetí formaci po boku Martina
Dočekala a Hynka Zohornu. Jarní mistr
se Zlínem nejprve získal jeden kladný

a následně i záporný bod, stejně tak si vedl
i v hodnocení Radegast Indexu.
Naprázdno tentokrát vyšel Petr Kumstát. Útočník pražské Sparty strávil proti
Liberci na ledě více než šestnáct minut,
získal jeden mínusový bod, jeden menší
trest a dva plusové body do Radegast Indexu, o dva dny později proti Pardubicím
odehrál ještě o více než minutu více. Ke
třem bodům přispěl jedním hitem a stejným zápisem do Radegast Indexu.

V pátek také došlo na přímé setkání
dvou Prostějovanů. V dresu Bílých
Tygrů totiž proti Spartě nastoupil
Ondřej Vitásek. Ten odehrál téměř
sedmnáct minut, přihrál na vítězný
gól a získal hned tři body do Radegast
Indexu. Proti Plzni pak strávil na ledě
hned osmnáct minut, opět se kladně
zapsal v hodnocení Radegast Indexu
a podílel se na dvou bodech z Plzně.
(jim)
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JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
LUKÁŠ DUBA

Kovařík už je opět zdravý, Jestřábi věří v zaplněné
původní zpravodajství

V základní části to ještě nebylo úplně ono, když i vinou slabší účasti na ledě zaznamenal jen sedmnáct
bodů, ale přišla rozhodující fáze sezony a zkušený kapitán opět ožil. Jeho styl založený na bojovnosti, obětavosti a úměrné agresivitě je poznávacím
znamením bitev play off či play out, takže i jako
člen třetí či čtvrté formace se dokáže prosadit
a patřit k nejplatnějším hokejistům. V sobotním utkání proti Mostu sice rozhodla první
formace, ve středu proti Šumperku však zazářil
sedmatřicetiletý útočník. Postaral se o důležité
branky na 2:0 a 3:0 a prožil tak první dvougólový a druhý dvoubodový večer sezony. Navíc
mu zdraví umožnilo oproti minulému ročníku
absolvovat všechny duely sezony a ve skupině
o udržení zatím nebyl ani jednou vyloučen.

CHCETE
RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì. Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
Most prohrál kontumaènì
Praha (jim) - Nikoli výsledkem 7:4
KORUN?
dosaženým po šedesáti minutách,
ale v poměru 5:0 prohráli hokejisté
Mostu své pondělní střetnutí na ledě
Šumperku. Důvodem pro kontumaci předehrávky pátého kola prvoligové skupiny o udržení byl neoprávněný start Pavla Písaříka. HC Most
navíc musí zaplatit pokutu tři tisíce
korun a další tisícovku jako poplatek
za disciplinární projednání. Tým z
Podkrušnohoří totiž porušil ustanovení přestupního řádu, které stanoví, že po 15. únoru nemůže hráč
s alespoň šestadvaceti extraligovými
starty v aktuální sezoně naskočit do
nižší soutěže.

JESTŘÁBI SPLNILI POVINNOST A ZÁCHRANA

nalistujte
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PROSTĚJOV Už jen jakákoliv výhra nad Havlíčkovým
Brodem a není co řešit.
Prostějovským hokejistům se podařilo zvládnout obě domácí bitvy
proti již zachráněným
celkům, s pomocí navíc
přispěchal i Most, který
hned o dva body obral hráče
Havlíčkova Brodu. Před vyvrcholením ročníku na dně prvoligové
tabulky, které nastane v tomto
týdnu, jsou tak ve výhodnější
pozici Jestřábi. Definitivu jim dají
středeční dva body proti Rebelu,
pokud se jim podaří alespoň
zremizovat v normální hrací
době, postačí jim dva body ze
Šumperku.
6WĜHGHþQtVRXERMVHâXPSHUNHPPX
VHO NYĤOL GLVFLSOLQiUQtPX WUHVWX MHQ
Y FLYLOX VOHGRYDW ~WRþQtN -DURVODY
0RXþNDGRKU\VHQDRSDNYUiWLO9OD
GLPtU 6WHMVNDO D SR GORXKêFK GYRX
PČVtFtFKWDNpX]GUDYHQê~WRþQtN/X
ERPtU.RYDĜtN7RYVRERWXXåRSČW
KUiO L 0RXþND D PLPR VHVWDYX VH

GRVWDO&RXIDO$LGtN\VWDELOL]RYDQp
VHVWDYČ VH SRGDĜLOR ]tVNDW YãHFK ãHVW
QDEt]HQêFK ERGĤ Ä+UDMHPH V PXå
VWY\NWHUiMVRXQDWRPSRGREQČWDNåH
YêNRQQRVWQHQtDåWDNUR]GtOQi7DNp
VH QiP SRGDĜLOR WURãNX ]OHSãLW KHUQt
VW\O D GiYiPH YtF JyOĤ GtN\ WRPX
MVPH~VSČãQt³SRFKYDORYDOVLY\GDĜH
QpREGREtKODYQtWUHQpU-HVWĜiEĤ=GH
QČNýHFK
3ĜHGWêGQHPXSR]RUĖRYDOKUiþHDE\
NGRPiFtP]iSDVĤPSURWLVRXSHĜĤP
MLPå Xå Då R WROLN QHMGH SĜLVWRXSLOL
]RGSRYČGQČ 7R VH QD PDOp YêN\Y\
SRGDĜLOR Ä+RVWp N XWNiQtP SĜLVWRX
SLOLXYROQČQČQHGČODOLVLYHONRXKODYX
V GĤVOHGQRX REUDQRX =DþiWHN QHE\O
GREUêVHâXPSHUNHPWRE\ORSRSUY
QtWĜHWLQČEH]EUDQHNDV0RVWHPMVPH
MDNRSUYQtLQNDVRYDOL'RNi]DOLMVPH
DOHW\WRRNROQRVWL]ORPLWDXKUiW9\
XåLOLMVPHWRKRåHMLPFK\EČOLQČNWHĜt
KUiþL³YiåLOVL]tVNDQêFKERGĤ$SR
GČNRYDOL0RVWXNWHUê3URVWČMRYXWUR
FKXXVQDGQLOVLWXDFLÄ3RNXGFKFHPH
EêW~VSČãQtWDNVWHMQČPXVtPHV%UR
GHPERGRYDW-HDOHSUDYGRXåHQiP
Q\QtPĤåHVWDþLWLUHPt]DQDWRYãDN
QHPĤåHQLNGRVSROpKDW³SRGRWNO
5DGRVW Pi QHMHQ ]H ]OHSãHQp RIHQ
]LYQtþLQQRVWLDSUREX]HQtREPČQČQp
SUYQtIRUPDFHGRQtåVHQRYČSĜHVX
QXO0DWRXã9HQNUEHFDOHL]SRNURNX
YREUDQČÄ1HGDĜLORVHQiPWDNMVPH
XGČODOLGUREQp]PČQ\Y~WRFtFK5D
GHN 0HLGO V 0DWRXãHP 9HQNUEFHP

MVRX QDãL QHMOHSãt KUiþL D REViKQRX
VSRXVWX OHGX WURFKX MVPH ]OHSãLOL
L NRPELQDFL YH VWĜHGQtP D ~WRþQpP
SiVPX +UiþL VL GRNiåt Y\KRYČW
DNG\åEHFLGORXKRQHGUåtNRWRXþWDN
VHU\FKOHGRVWiYiPHGRWĜHWLQ\³SR
YãLPOVL
3RFKYDOX Y\VHNO L QD VWUDQX -XUDMH
âLPERFKD MHPXå VH GDĜt GUåHW Yê
NRQQRVWQDY\VRNp~URYQLÄ3URNDåGp
PXåVWYR MH GĤOHåLWp QHGRVWDW KORXSê
JyO-XUDMFK\WiVSROHKOLYČDSR]RUQČ
PXåVWYRLGtN\QČPXFtWtYČWãtMLVWRWX
DYtFVLGRYROt+UiþLXåYGHIHQ]LYČ
WROLN QHOtWDMt D GUåt IRUPDFL SRNXG
VRXSHĜ GUåt SXN SR UR]tFK WDN QHQt
QHEH]SHþQê³UDGRYDOVH
1\QtVHVFK\OXMHVWHMQČMDNRYHILO
PRYêFK DGDSWDFtFK N UR]KRGXMtFt
ELWYČ7D PH]L 3URVWČMRYHP D +D
YOtþNRYêP %URGHP Pi WDNp VYĤM
SĜtEČK GRPiFt -HVWĜiE\ WRWLå SR
YHGHNMLVWRWČ]iFKUDQ\URGiN]Wi
ERUDKODYQtKRVRXSHĜHÄ7RMHVLFH
SUDYGDDOHMiMVHP]%URGXRGHãHO
YURFHQDYRMQXDSDNKQHGQD
0RUDYX9\UĤVWDOMVHPWDPVLFHDOH
QLMDNPČWRQHVYD]XMH³YHGHýHFK
KUiþHRGKRGODQČ]DYtWČ]VWYtP
2VREQČWDNYČĜtåHMLåXSURVWĜHGWêGQH
EXGHUR]KRGQXWRÄ%\OE\FKUiGNG\
E\WRPXWDNE\OR9HVSRUWXDOHQHMGH
QLFQDSOiQRYDWWDNåHVHPXVtPHGREĜH
SĜLSUDYLWDVWRSURFHQWQČNRQFHQWURYDW
0ĤåHPHMtWDOHGRXWNiQtSR]LWLYQČQD
ODGČQLDYPD[LPiOQtSRKRGČ³]PtQLO

V derby proti Šumperku se sice Radek
DKNCPEÊRTQVK/QUVW
VRXþDVQê ORGLYRG -HVWĜiEĤ SRGVWDWQp
IDNWRU\$Y~VSČãQp]YOiGQXWtVWĜHGHþ
QtKR XWNiQt YČĜt L VSRUWRYQt PDQDåHU
-HVWĜiEĤ -LĜt 9\NRXNDO Ä.OXFL MVRX
GREĜHSV\FKLFN\SĜLSUDYHQLDEXGHPH
VHWRVQDåLWQDOHGČY\ERMRYDWFRQHM
OpSH9ãLFKQLMVPHWXãLOLSĜLFHVWČSOD\
RXW åH WR WDN GRSDGQH 7HQWR ]iSDV
PDåHYãHFKQ\UR]GtO\NG\E\DOHSĜLãHO
SOQê]LPiNYêKRGDE\QDQDãtVWUDQČ
E\OD³ GRXIi Y FR QHMSOQČMãt KOHGLãWČ
Ä%\OLE\FKRPVWUDãQČUiGLNG\E\MLFK
SĜLãHOLWĜHEDGYRMQiVREHNOHWRãQtSUĤ
PČUQpQiYãWČY\-HWRSRVOHGQtGRPiFt
]iSDVVH]RQ\DGRXIiPåHVLKRXåLMt³
GRSOQLO VORYD VYpKR DVLVWHQWD KODYQt
NRXþ3URVWČMRYD

Kobra chce do první ligy

Praha (jim) - Rok po postupu s Prostějovem budou útočník Frank Kučera a obránce Filip Švaříček opět útočit
na průnik z druhé do první hokejové
ligy. Tentokrát v dresu Kobry Praha.
Ta sice po minulém týdnu nově nevede tabulku západní skupiny třetí nejvyšší domácí soutěže, když prohrála
na ledě aktuálního lídra ze Sokolova,
rozdíl mezi oběma celky je však jen
dvoubodový. A navíc podle vyjádření šéfa klubu Miroslava Šeby je cílem
právě postup a následné navázání
spolupráce s pražskou Spartou. „Tým
buduju tři roky, aby se to jednou
podařilo. Komunikuju s předsedou
představenstva Sparty Petrem Břízou
i sportovním manažerem Patrikem
Martincem. Bavíme se o spolupráci
naprosto otevřeně,“ sdělil místopředseda hokejového svazu pro idnes.cz.

AŤ JSI
KDEKOLIV
JARNÍ
PRÁZDNINY NA
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PROSTĚJOV Nejpovedenější
vystoupení v prostějovském
dresu má po víkendu za sebou
Lukáš Krejčík. Čtyřiadvacetiletý
útočník v Prostějově hostuje
od konce prosince, ale v základní části příliš bodů neposbíral. Za devatenáct střetnutí
to byly jen čtyři a stejný počin
se mu podařil v sobotu večer
proti Mostu, kdy nejprve poslal
Jestřáby do vedení 2:1, aby se
poté finální přihrávkou podílel
na třech brankách z holí svých
spoluhráčů tvořících společně
s ním první útok. Někdejší hráč
Nymburku, Mladé Boleslavi,
Liberce a Benátek nad Jizerou
se tak rázem dostal do čela oddílové produktivity ve skupině
o záchranu.
Po Šumperku se vám podařilo zdolat i Most. Co o tom
rozhodlo?
„Ze začátku to vůbec nebyl lehký zápas,
první třetinu jsme začali blbě. Propadali jsme a koledovali jsme si o gól, nakonec jsme ho i dostali. I když jsme nakonec byli ve vedení, tak stav po úvodním
dějství vůbec neodpovídal předváděné
hře. Pak jsme stáhli hru na tři lajny,
trochu si vynadali v šatně a pomalu se
začala hra lepšit. Měli jsme hodně šancí
a šest gólů tomu odpovídalo.“
Pomohlo tedy opět zúžení
na tři formace, které vás dostalo více do tempa?

„Ano, to pomůže každému. Minulé
zápasy jsme ale hráli na čtyři lajny
a vyhráli jsme je, tak nebyl důvod
začínat na tři lajny. Po nevydařené
první třetině to ale trenéři stáhli
a dneska to prospělo.“
Ve druhé dvacetiminutovce
jste inkasovali na 2:2, vypadalo to, jako byste v ten moment
nebyli zcela koncentrovaní.
„To ano, od toho gólu jsme ale začali
víc bruslit a poslední třetina už byla
podle našich představ. Potřebovali
jsme totiž vyhrát.“
Do první formace se k vám
přesunul Matouš Venkrbec,
je to podobný styl jako s podobně
urostlým Václavem Meidlem?
„Dá se to tak říct. ‚Mates‘ má dlouhou hokejku a bylo tam hodně situací, kdy dokázal vyšťourat puk. Je
to tedy podobný styl jako s Vencou.
Poslední dny jsme všichni tři bojovali s virózou, po dvou zápasech
jsme ale zdraví a byli jsme rádi, že
se tento duel celé lajně vydařil.“
(úsměv)
Jak si užíváte skutečnosti,
že právě vaše lajna zařídila
vítězství?
„Vždy je to dobrý pocit, proto ale
hrajeme první pětku, abychom zápasy rozhodovali. Může se to podařit i jiné formaci, ale my jsme první
od toho, abychom góly dávali.“
Měli jste trochu v povědomí, že Šumperku i Mostu
o moc nejde?
„V obou zápasech jsme neměli dobré začátky, asi jsme první třetiny
podcenili. Pravděpodobně jsme
skutečně v hlavách měli, že jim o nic
nejde, tak jsme začali zápas vlažněji.
Od druhé třetiny se pak ale hra vždy

“

Poslední dny jsme všichni tři bojovali s virózou,
po dvou zápasech jsme ale
zdraví a byli jsme rádi, že se
tento duel celé lajně vydařil.

zlepšila.“
Nyní hostíte Havlíčkův Brod.
Co od středečního
utkání očekáváte?
„Je to zápas o všechno a musíme ho
zvládnout! Bude
to boj, nic jiného.
Chtěli bychom hrát
hned od začátku zostra, žádné vyčkávání není
dobré. Máme o dva body víc,
ale na to vůbec nekoukáme,
protože každé střetnutí je
jiné. Musíme do toho jít na
sto procent.
Jaká je nálada v kabině po posledních
zápasech?
„Je to lepší. Nezvládli jsme
první kolo play out a zápas
v Mostě, v Brodě jsme ale
hráli o všechno a nakoplo nás
to. V posledních kolech jsme
doma hráli dobře, vyhrávali
jsme. Daří se nám a hrajeme tu
rádi, podporují nás super fanoušci. Takže výhoda bude na naší straně.“
Šlo by porovnat situaci po
vašem příchodu a v současnosti?
„První zápas jsme vyhráli a říkal jsem
si, že to bude super, když to tak bude
pokračovat. Pak se nám ale nepovedl
leden. Nový impulz dodala výměna

Už jen necelých šest dní zbývá do
okamžiku, kdy se pro hokejisty Prostějova, Havlíčkova Brodu, Šumperku
i Mostu uzavře opona za hokejovou
sezonou 2014/2015. Stane se tak
v době, kdy začnou vyřazovací boje
ve druhé lize a v nejvyšší domácí soutěži teprve bude končit základní část.
Výhodou takto brzkého konce ročníku je spousta času na odpočinek,
doléčení zranění a dání se do pořádku před vstupem do přípravy na další
sezonu. Nevýhodou naopak skutečnost, že se v Prostějově nebude hrát
mužský hokej v březnu a už vůbec ne
v dubnu, fanoušci si tak opět budou
muset počkat až do srpna, než se naplno rozjede příprava na ledě.
To ovšem nyní místní příznivce ani
samotné hráče až tolik nepálí, aktuálnější totiž je, aby posezónní pauza
byla co nejpříjemnější. Tedy s myšlenkou, že se podařilo před rokem vybojovanou soutěž udržet a Jestřábi bu-

Mostecký
„Byl to pro
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trenérů, trošku se to ustálilo a poslední měsíc je sestava prakticky stejná. Sehráli jsme se a je to čím dál lepší. Škoda, že sezona už končí a tu lepší
část jsme chytli až teď na konci. Kdyby
to bylo hned od poloviny, mohli jsme
se těmto bojům o záchranu zcela vyhnout...“

PROSTĚJOV Svou letošní premiéru ve skupině bojující o jedenácté
až čtrnácté místo první ligy si proti
Prostějovu odbyl Jakub Čmolík.
Jednadvacetiletý útočník tak mimo
jiné mohl zavzpomínat na loňskou
baráž, kdy taktéž v dresu Mostu
nastoupil proti Jestřábům. Tehdy
se radovali oba a nyní je rovněž nakročeno k podobnému scénáři. Odchovanec Mostu si před dvěma lety
vyzkoušel také zámořskou AWHL,
v tomto ročníku vypomohl v celkem
osmi střetnutích druholigové Bílině.

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

elektronická tužka

„Je to zápas o všechno a musíme ho zvládnout,“
těší se na středeční souboj s Brodem Lukáš Krejčík

servis pro ženy

původní zpravodajství z Prostějovaa

Poruba vyhrála bez boje

Poruba (jim) - Početná marodka
břeclavských hokejistů způsobila, že
se o víkendu odehrálo jen kvarteto
utkání východní skupiny druhé ligy.
Ten pátý souboj mezi domácí Porubou a hostujícími Lvy se neuskutečnil a David Zachar, jeho spoluhráči
i hlavní trenér Tomáš Sršeň si tak na
konto připsali kontumační vítězství
5:0. I díky němu se tak posunuli na
druhé místo do pozice hlavního pronásledovatele vedoucího Přerova. Od
třetího Vsetína je nově dělí jen lepší
skóre, Valaši totiž nebodovali na ledě
Techniky Brno. A Valašskému Meziříčí s početnou prostějovskou kolonií
nově schází po zdolání Karviné jen
dva body na play off.

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem ráda, že jste si i dnes našli chvíli
času na servis pro ženy. Velice mě však
těší, že tuto stranu nečtou jen dámy, ale
i samotní muži. Srdečně vás tedy všechnyy
vítám. Pohodlně se usaďte, přibližtee
si opět například sklenku vody a třeba
ba
i menší zákusek a pojďme se společně podíodívat na to, co jsem si pro vás opět připravila.
ravila.
Pro ty z vás, kteří mají potíže se spánkem,
m, se
zkusíme zaměřit na možnou příčinu, dálee se
podíváme, jak zatočit s úmorným kašlem.
m.
A dnes pro vás mám i druhý díl cvičení.
Příjemné a ničím nerušené čtení
ní
vám přeje vaše Aneta Křížová.
á.

Motto na tento týden:
„unavené
Není šedivých dnů. To jsou jen
oči, které nevidí jejich
svátečnost.
“

Jan Werich

Opìt se blíží Jarmark
maminky maminkám!
PROSTĚJOV Jarmark Maminky maminkám pořádaly vloni
v říjnu poprvé Martina Šponarová, Markéta Valentová a Milada Sokolová. Pro velký úspěch
se rozhodly akci zopakovat a tak
vyzývají všechny, kdo by se do
akce chtěli zapojit, ke spolupráci. Jarmark je naplánován na 21.
března.
„V Prostějově máme plno šikovných maminek, které háčkují, pletou a vyrábí spoustu skvělých věcí.
Proto jsme se rozhodly podpořit
je v jejich činnosti a uspořádat
Jarmark „Maminky maminkám,“
vysvětlila důvody pořádání jedinečné akce Martina Šponarová.
„Jarmark se uskuteční 21. března
v době od devíti do dvanácti hodin
v Sokolovně na Skálově náměstí
v Prostějově. Máme tedy spoustu času něco krásného vytvořit
a následně zkusit nabídnout ostatním“, pozvala na připravovanou
akci Milada Sokolová. „Ačkoliv
se jarmark jmenuje maminky maminkám, přijďte a přihlaste se vy
všichni, kdo něco krásného umíte,
e-mailová adresa je jarmarkpv@
centrum.cz,“ přidává se Valentová.
(red)

Také vás TRÁPÍ kašel? Pak zkuste DIVIZNU
N

yní se nac
nacházíme v období
chřipek, vi
viróz a nachlazení.
nejběž
Jedním z nejběžnějších
společníků,
které tyto nešvary doprovází, je kašel.
Ten v úmorné podobě
po
nám mnohdy
dovede pořádně znepříjemnit život.
rů
Zkoušíme tak různé
preparáty, ale
nic nezabírá. A co tak diviznu?
Já sama ji vyzko
vyzkoušela a mohu říci,
po
že si skvěle poradí
jak se suchým
ka
a dráždivým kašlem,
tak i s kašlem
doprovázeným silnou sekrecí. Divizna působí na nemoci dýchacích
cest (záněty dýchacích cest),
zmíněný kaše
kašel i bronchitidu, ale
pomáhá i při astma. Někdy
tr
nás trápí
až bolestivý
kašel, i v tomto případě
je ddobré sáhnout po
div
divizně.
Zkrátka, ať vás
p
přepadne
jakýkoliv
typ kašle, určitě
vyzkoušejte diviznu a uvidíte,
že po několika
šá
šálcích
čaje vám bude
rapidn lépe a kašel bude
rapidně
nejen mírn
mírnější, ale bude i rych-

le ustupovat.
K tomu můžete připojit třeba
i pití nebo kloktání vincentky,
jablečného octu či umeoctu nebo
švestičky umeboši. Ale i samotná
divizna činí téměř zázraky. Budete
se skutečně divit, patrně i od to-

Z draví a péče
hoto, vznikl její název. Nejlepší je
zakoupit ji ve formě sypaného čaje,
nikoli porcovaného. Sypaný čaj je
ale nutné dvakrát přecedit přes cedník, nejlepší přes plátýnko, protože
v čaji zůstávají chloupky z květů,
které dráždí sliznici. Proto cedíme
opravdu řádně.
Kromě úmorného kašle, bronchitidy a nemocí dýchacích cest vůbec
se divizna používá při průjmech,
nemocech střev, žaludku, ale
i močového ústrojí. Je známá také
pro své antibakteriální a dezinfekční
účinky. Používá se zevně i vnitřně.
Podporuje hojení poraněné kůže
a kožních nemocí. Rozmačkané

poustu lidí trápí poruchový
spánek. Mezi nejčastější
příčiny patří časté buzení
během noci, příliš málo spánku
nebo naopak nadměrné spaní.
Jako nejhorší většinou lidé
popisují nespavost a nemožnost
nepřerušovaného spánku. Noc
co noc se tak probouzí v nějakou
pravidelnou hodinu. Tento
problém ovšem nevyřeší prášky
na spaní či tišící prostředky,
nýbrž odhalení pravé příčiny, po
níž lze pátrat různými způsoby.
Zabrousit tak můžeme například
do čínské medicíny.
Tradiční čínská medicína mimo jiné
rozlišuje orgány pro určitý měsíc, ale
i orgánové hodiny, které vycházejí
ze systému čínské astrologie. Právě
orientace v nich může pomoci přijít
na příčinu nočního buzení. Kromě
toho, že nám orgánové hodiny
pomohou s tímto problémem,
současně nám dovedou říci, co je
pro nás v kterou hodinu nejlepší
a naopak, co nám škodí. Pojďme
se tedy blíže podívat na jednotlivé
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Do misky s vlažnou vodou rozdrobíme droždí, přidáme cukr a necháme
vzejít kvásek. V míse smíchháme obě
mouky, přidáme sůl, olej a kvvásek. Vše
řádně vymícháme na hladké a nelepivé
těsto, které dáme na teplé míísto vykynout. Poté těsto dáme do form
my naa chhle
lelebíček vyložené pečícím papíírem, potřeme vodou, posypeme semíínky a necháme ještě chvíli nakynout. Pečeme ve
vyhřáté troubě přibližně 40 miinut.

hodiny a možná zjistíte, co vás ve
skutečnosti trápí a na co je potřeba
se zaměřit...
Buzení v čase mezi 1:00 až 3:00
hodinou trápí většinou žlučníkáře
a jedince, kteří mají oslabená játra,
která jsou párovým orgánem se
žlučníkem. V tuto dobu se totiž aktivují
a nastává celkový útlum organismu.
Je dobré se tedy vyhýbat cestování.
Rozhodně není dobré v tyto hodiny
pít alkohol, kávu nebo kouřit. Od 3:00
do 5:00 hodin se budí lidé, kteří
mají problémy s dýcháním, hlavně
astmatici, nemocní na průdušky,
rýmou se záněty dýchacích cest
a také kuřáci. Aktivovaly se totiž plíce.
Pokud se tedy probouzíme v tuto
dobu, znamená to, že bychom se měli
zaměřit nejen na dýchání, ale i na to,
co nebo koho nemůžeme ve svém
životě „vydýchat“. S tímto zjištěným
faktem musíme ale pracovat. V této
době nejčastěji trpící jedinci pociťují
úzkosti a strach. Mezi 5:00 až 7:00
hodinou se aktivuje tlusté střevo.
Tento čas je z celého dne nejlepší
a neprospěšnější na vyprazdňování.

Těsto:

300 g grahamové mouky
100 g hladké mouky
250 ml vody
1
lžíce oleje
1
½ lžičky soli
1
lžička cukru
½
kostky droždí
sezamová a lněná semínka
na posypání

Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2015 - Domácí pečivo,
který je právě k dispozici na stáncích tisku.

Vyhnout bychom se měli rannímu
spěchu a také stresu. Lidé s oslabeným
tlustým střevem se v tuto dobu cítí
špatně. Od 7:00 do 9:00 hodin se
aktivuje žaludek. V tuto dobu není
vůbec vhodné pít studenou vodu. Ta
mimochodem není vhodná vůbec
nikdy, a to ani v létě. Vodu bychom
měli pít vždy vlažnou. Jelikož se
aktivoval žaludek je vhodná doba na
příjem vitamínů a bylinek, včetně
čajů. Dopoledne v čase 9:00 až 11:00
hodin se aktivuje slinivka a slezina.
Tato doba je nejvhodnější na příjem
cukrů, můžeme tedy konzumovat
ovoce, med apod. Vyhneme se ale
alkoholu a příliš velké fyzické činnosti.
V jedenáct hodin nastává energetický
a výkonnostní vrchol, po němž naopak
následuje mírný útlum. Do činnosti
se totiž dostalo srdce. V tuto dobu je
vhodné zpomalit a pokud možno se
procházet a chodit (kdekoliv).
Od 13:00 do 15:00 hodin se
aktivuje tenké střevo. Výkonnost se
zvyšuje, je doba vhodná pro fyzickou
aktivitu. Pokud plánujete jít k zubaři,
vždy si vybírejte právě tuto dobu,

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI - 2. DÍL

Ráda bych vás seznámila s novou
rubrikou. V tomto okénku se
budeme už podruhé společně
věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. Dnes se zaměříme
na pánevní dno, posílení ledvin
a zpevnění vnitřního stabilizačního systému. Samotné
pánevní dno je velice důležité,
jako celek totiž v našem životě
hraje velice důležitou roli jak pro
ženy, tak i pro muže. Jdeme na to...
Nejdříve se položíme na
podložku. Dlaně otočíme
směrem nahoru a pokrčíme kolena.
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

1.
květy divizny umíchané do kašovité
hmoty se přikládají na záněty žil,
hemeroidy či bércové vředy. Kromě
čaje, kašovité hmoty si můžeme
vyrobit nebo zakoupit i tinkturu či
olej z divizny. Tinktury se používají
při nespavosti, závratích, bolestech
hlavy či revma. Diviznový olej pak
léčí otoky, vředy, posiluje cévní stěny,
uvolňuje napětí ve vazech a je vhodný
i k ošetření nosní dutiny a uší.

Budíte se v noci? A proč tomu tak je?
S
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protože v tento čas je snížená citlivost
zubů. V 15:00 až 17:00 hodin
začíná svoji činnost močový měchýř.
Je tak nejlepší pít urologické čaje.
V tyto hodiny je také vhodné se začít
učit, protože pracuje dlouhodobá
paměť. Celkově se zvyšuje fyzická
výkonnost. Od 17:00 do 19:00
hodin se zase aktivují ledviny. Opět
dbáme na pitný režim, vyhýbáme
se však kávě, alkoholu a syceným
nápojům a také chemické soli. V tuto
dobu bychom měli být již mimo
stresové situace, aby ledviny mohly
v klidu odpočívat. V osmnáct hodin
pak klesá schopnost vnímání bolesti.
V 19:00 až 21:00 hodin se aktivuje
obal srdce a krev. Nejvíce účinkují
léky a hojivé masti. Je to doba nejlepší
na vnímání informací a vnímání
vůbec. Od 21:00 do 23:00 hodin
se tělo připravuje na spánek. Již není
vhodné jíst, pít alkohol a kouřit.
Nezneklidňovat se a nerozčilovat se.
A těsně před půlnocí, a to až do jedné
hodiny ranní se aktivuje žlučník,
takže koho trápí žlučník, budí se
v tuto dobu.

2.

Společně s nádechem zvedneme
pánev a po dobu třiceti sekund
držíme pánev zvednutou. Během
držení pánve volně dýcháme.
Následně pánev položíme přibližně
tři centimetry nad podložku. Znovu
volně dýcháme. Po chvíli se opět
nadechneme, zvedneme pánev a po
dobu další půlminut držíme, načež
volně dýcháme. Následně pánev
položíme přibližně tři centimetry nad
podložku a celé cvičení opakujeme.
Až na úplném konci tohoto cviku
položíme pánev na podložku. Tento
cvik je vhodné provádět osmkrát za
sebou, pokud možno třikrát denně.
Posiluje nejen pánevní dno, vnitřní
stabilizační systém, ale povzbuzuje
i ledviny.

3.

V tomto cvičení půjdeme
nejdříve na čtyři, to znamená,
že se opíráme o kolena a dlaně.
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat.
Dech
postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme. Jakmile
zharmonizujeme dýchání, přejdeme
k další části cviku.

ŠANCE PRO VÁS
Toužíte po zmìnì image?

HLASTE SE! 4.
Hledáme ètenáøky do

JARNÍ PROMÌNY...
PRO
V rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK““
pro vás po změně image vašeho oblíbeného periodika připravujeme řadu dal-m
ších změn. A tentokrát jsou naším cílem
u!
pravidelné proměny vašeho vzhledu!
k si
Chceme vám pomoci vypadat tak, jak
představujete.
Někdy je těžké najít si čas sama na sebe.
etického
o
Zajít ke kadeřníkovi, dále do kosmetického
o
salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to
nku peněz. Nyní
N
abychom měli přinejmenším volno a plnou peně- ženku
máte však možnost mít tohle vše naprosto zdarma. Stačí se jen př
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.

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Nyní natáhneme jednu ruku
vodorovně před tělo a zároveň
natáhneme i protější nohu. Tělo
se snažíme mít v jedné rovině,
včetně hlavy. Je podstatné udržet
rovnováhu, což není vždy až tak
jednoduché. Výborně však zpevňuje
vnitřní stabilizační systém. V této
poloze
p
držíme alespoň po dobu
t
tř
třiceti
sekund. Následně vrátíme
nohu i ruku zpět do pozice na čtyři
a volně dýcháme. Po pár prodýchání
vodorovně zvedneme druhou ruku
a zároveň natáhneme protější nohu.
Tělo je v jedné rovině, včetně hlavy.
Po dobu alespoň třiceti sekund se
opět snažíme udržet rovnováhu.
Pak se vrátíme zpět na čtyři. Tento
cvik je vhodné provádět na každou
stranu čtyřikrát, opět pokud možno
třikrát denně. Jestliže je ve vašich
silách cvičit jednou denně, je to lepší
než nic. Závěrem se z tohoto cviku
narovnáme a pomalu vstáváme
z kleku.

Za odměnu si zatleskáme. Budu se na
vás těšit zase příště.
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Velké sportovní kluby požadovaly skoro dvacet milionů korun, dostaly polovic
„Nemám důvěru v pana Luňáka,“ neskrýval lidovecký zastupitel Kousal

Téměř třináct milionů korun. To je
částka, kterou si mezi sebou dohromady rozdělí prostějovští sportovci. Více
než devět a půl milionu korun popu-

2 000 000

1 200 000

muži 5 450 000

2 800 000

mládež 6 000 000

1 500 000

3 000 000

1 900 000

1 800 000

daří jeho stanovisko získat a přinést
schváleno (Kč)
jej čtenářům v příštím čísle...
Zastupitelé však veřejné finanční podpožadavek (Kč)
pory tak, jak byly navrženy radou města,
nakonec schválili. A to i ostatním klubům. Výrazné podpory se tak dočkají
i basketbalisté, volejbalistky, tenisté a fotbalisté. Z magistrátu půjdou prostředky
také směrem na atletický klub, krasobruslaře, cyklistiku, vodáky, fotbalisty Hané.
Přes dva miliony korun obdrží různé
tělovýchovné jednoty.
„Jsem přesvědčen, že co se týká sporZdroj: Magistrát města Prostějova
tovní mládeže, tak město Prostějov
dlouhodobě je vlajkovou lodí. Tak jak
kolik dostanou další sportovní kluby a oddíly?
přispíváme sportovním oddílům, tak Atletický klub Prostějov
120 000 Kč
přispívá málokteré město v republice. KRASO-bruslení Prostějov
200 000 Kč
Naštěstí nám to umožňuje velmi dob- Ricardo-Racing Team
60 000 Kč
ré hospodaření magistrátu. Nemusím Sportovní klub cyklistů Prostějov
300 000 Kč
snad nikoho přesvědčovat, že sport je ta Svaz vodáků ČR klub Prostějov
100 000 Kč
150 000 Kč
nejlepší prevence proti kriminalitě. Ano, TJ Haná Prostějov
500 000 Kč
štědře podporujeme i dospělé sportovce. TJ OP Prostějov
700 000 Kč
Já si ale myslím, že je to dobře, protože Tělovýchovná jednota Prostějov
300 000 Kč
dobré příklady táhnou. A mládež potře- Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice
Tělocvičná
jednota
SOKOL
I
Prostějov
150
000 Kč
buje vidět dobrého hokejistu, tenistu či
Tělocvičná jednota SOKOL II Prostějov
250 000 Kč
basketbalistu,“ poznamenal radní Alois Tělocvičná jednota SOKOL Vrahovice
390 000 Kč
Mačák (ČSSD).
CELKEM
3 220 000 Kč
Diskuzi okolo veřejných finančních
podpor pak uzavřel kdo jiný, než pri- z vedení sportovních oddílů nesmí právní nárok. Tak tomu rozhodmátor. „Sport v Prostějově rádi každý myslet, že na finanční prostředky ně není,“ uzavřel debatu Miroslav
podpoříme. Na druhé straně si nikdo z městské pokladny mají nějaký Pišťák.
(mik, pk)
1 600 000

PROSTĚJOV Zastupitelé minulé pondělí štědře nadělovali, především oddílům takzvaných prioritních sportů
v Prostějově. Dostalo se ale
i na další. Schvalování veřejných
finančních podpor se ovšem
neobešlo bez patřičných komentářů, přičemž některé
z nich byly hodně tvrdé, současně však i nemístné. Především
opoziční zastupitel Petr Kousal
(KDU-ČSL) se podivoval nad
tím, že milionová pomoc proudí
opět i do hokeje. Bohužel, jak se
prvoligový tým vede v tabulce,
v tom se krutě mýlil...

právě Lední Hokejový Klub Jestřábi.
Domnívám se tedy, že jde o politickou
korupci,“ ozval se Tomáš Blumenstein
(ODS). „To se velmi mýlíte, tento návrh vzešel z celé rady města. Ohrazuji
se proti vašemu tvrzení,“zareagoval
popudlivě primátor Miroslav Pišťák
(ČSSD). Po něm si vzal slovo opoziční
zastupitel za KDU-ČSL Petr Kousal,
který otevřeně zkritizoval vedení prostějovského hokeje. „Zásadně nesouhlasím
s navýšením veřejné finanční podpory pro Jestřáby. Nemám totiž důvěru
v pana Luňáka. Jestliže tady někdo před
sezónou vyhlašoval, že budeme hrát
extraligu a pak je beznadějně poslední
v první lize (Prostějov je v tabulce první ligy
předposlední, na samém dnu se v sezóně objevil jen jednou - pozn.red.), tak to pro mě
není seriózní osoba! Z tohoto důvodu
nebudu pro navýšení peněz pro hokej
hlasovat,“ nechal se slyšet Petr Kousal.
Večerník po tomto tvrdém prohlášení prostějovského zastupitele stál o vyjádření generálního
manažera LHK Jestřábi Prostějov
Jaroslava Luňáka. Ten ale bohužel
celý uplynulý týden nebral telefony
a po barážovém sobotním utkání
s Mostem odbyl našeho redaktora
s tím, že nemá čas. Snad se nám po-

1 000 000

Michal
KADLEC

tuje do velkých sportovních oddílů, tři
miliony korun si rozdělí menší kluby.
Prostějovští hokejisté žádali vůbec
o úplně nejvyšší finanční pomoc města ze všech privilegovaných sportovních oddílů. Na mládež požadovali
Jestřábi 5,45 milionu, na muže dokonce milionů šest. Takový příděl veřejných peněz byl ale spíše jen zbožným
přáním. „Hokejové mládeži jsme schválili částku ve výši dvou milionů a osmi set
tisíc korun, prvoligovému mužstvu pak
jeden milion na pronájem ledové plochy
a dopravu, dodatečně pak navrhujeme
ještě pět set tisíc na výstroj a výzbroj,“
sdělila částky veřejné finanční podpory
pro hokej na rok 2015 Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. Takže z toho, co hokejoví Jestřábi žádali, ukrojilo město bezmála
dvě třetiny. Podobně ale radní a následně
i zastupitelé postupovali i u ostatních takzvaně prioritních oddílů.
Jenomže právě okolo ledního hokeje v Prostějově a přísunu peněz
z městské pokladny se strhla největší
slovní přestřelka. „Připomínám, že
návrh na zvýšení podpory o pět set tisíc korun předkládá paní náměstkyně
Hemerková z hnutí PéVéčko, které před
volbami velmi otevřeně podporoval

650 000

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

kolik chtìli a kolik dostali?

Nejlepší sportovce vyhlásí PŘEDSTAVUJEME PRVNÍHO VÍTĚZE VELKÉ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE!
Prostějov už po jedenácté
PROSTĚJOV Už jen necelý měsíc
zbývá do okamžiku, kdy budou
oceněni nejlepší sportovci města Prostějova za rok 2014. I tentokrát se tak stane v prostorách
Hotelu Tennis Club v Kostelecké
ulici, přičemž slavnostní večer je
na programu v pátek 20. března
od 18.00 hodin.
„Mohu říci, že i minulých dvanáct
měsíců byl na úspěchy sportovců z
Prostějova bohatý. Vedle vynikajících výkonů těch vrcholových jsem
zaznamenal i řadu skvělých počinů
v oblasti amatérského sportu. Co
mě však obzvláště těší, je velký zájem dětí a mládeže o sportování,
a jsem rád, že formou veřejné finanční podpory se na rozvoji sportu podílí též sportovní komise,
rada města a zastupitelstvo,“ konstatoval za Radu města Pavel Sme-

tana, předseda sportovní komise.
Celá anketa vstupuje po jubilejním
desátém ročníku do druhé dekády
a těší se stále většímu zájmu mezi
veřejností i samotnými sportovci.
„Díky tomu má již své pevné místo
v kalendáři akcí konaných v Prostějově. Čas ukázal, že rozhodnutí našich
předchůdců ve sportovní komisi začít pořádat každoroční vyhlašování
ankety Sportovec města Prostějova
bylo moudré a patří jim za to dík,“
podotkl Smetana. A osobně věří, že
i rok 2015 bude úspěšný a komise
bude mít z čeho vybírat i nadále. „Již
od počátku roku začali prostějovští
sportovci sklízet mnohé úspěchy.
A to jak v rámci České republiky, tak
i na mezinárodním poli. Budu i nadále držet palce našim sportovním
reprezentantům v jednotlivých sportovních odvětvích,“ sdělil.

Po podzimních komunálních volbách pracuje sportovní komise
v novém složení a jistých změn dozná i samotná anketa, víc ale zatím
nechtěl předseda prozradit. „Je poctivé dát prostor i novým kolegům
realizovat neotřelé nápady, což se
i stalo. Blíže tyto změny nechci specifikovat, aby i letošní vyhlašování
výsledků Sportovec města Prostějova za rok 2014 bylo zajímavé,“ zůstal
Pavel Smetana tajemný.
Spolu s kolegy ze sportovní komise také hodlá i nadále podporovat
veškeré sportovní aktivity ve městě.
A to především se zaměřením na
sportující děti a mládež. „Chystáme
několik vylepšení v oblasti sportu,
ale o nich budeme veřejnost informovat až po řádném projednání
návrhů,“ pousmál se prostějovský
radní.
(jim)

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“

PROSTĚJOV Nedávno vyhlásila
sportovní komise Rady města Prostějova velkou diváckou soutěž týkající se členů Síně slávy prostějovského sportu, která v současnosti
čítá 24 jmen.
V prvním dílu soutěže jsme se ptali:
Který sportovec uvedený do Síně slávy prostějovského sportu získal jako
první duhový trikot na mistrovství
světa? Správná odpověď samozřejmě
byla: Vladimír Vačkář.
Vylosovanou tipérkou se stala paní
Simona Řežuchová.
Předání ceny od Vladimíra Vačkáře
si tedy tentokrát užili oba dva, paní
Řežuchová měla sportovní zážitek
a Vačkář jistě přinejmenším estetický.
Naší velkou radostí, coby mediálního
partnera celé soutěže, je představit
první osobnost síně slávy v následujícím medailónku.
(jaz, son)

VLADIMÍR VAÈKÁØ
Datum a místo narození:
6. února 1949 v Prostějově.
Titul: Magistr
Sport: dráhová cyklistika
Kariéra: Prostějov, Favorit Brno,
Dukla Pardubice, Dukla Praha,
Dukla Bratislava, Dukla Trenčín
Největší úspěchy: 4x zlato z MS
v tandemu (1973, 1974, 1977,
1978), 1x stříbro z MS v tandemu
(1975), 1x bronz z MS v tandemu
(1979) - vše s Miroslavem Vymazalem, osmifinále OH ve sprintu
(1972)
Rodina: rozvedený, dcery Kateřina, Lucie a Monika, syn Vojtěch.
Zajímavost: během vrcholové kariéry najezdil na kole přibližně 150
tisíc kilometrů.
Bývalý dráhový cyklista Vladimír Vačkář vytvořil v brněnské Dukle suverénní dvojici s Miroslavem Vymazalem
a získal čtyři světové tituly, když patřil
k nejlepším řidičům tandemu v historii.
Zúčastnil se i olympijských her
v Mnichově 1972. A kdyby po těchto
LOH mezinárodní cyklistická unie
nezměnila program disciplín, Československo se pravděpodobně dočkalo dalších olympijských medailistů.
Takhle má „jen“ čtyřnásobné mistry
světa. V brněnské Dukle totiž právě na
základě výše zmíněné změny vznikl
téměř neporazitelný pár Vladimír Vačkář - Miroslav Vymazal, který až do roku
1979 vládl tandemu. „Cyklistická unie
prostě tandemy z olympiády vyškrtla.
Mrzí mě to dodnes, protože nás tím ošidila o olympijské medaile. Šest let jsme
patřili k absolutní světové špičce. Pokud
bychom nezískali zlatou, tak nějakou
medaili určitě,“ vypráví dnes třiašedesátiletý Vačkář.

Výherkyně Simona Řežuchová (na snímku uprostřed) převzala cenu z rukou radního Pavla Smetany (vpravo) a patrona prvního kola soutěže Vladimíra Vačkáře.
Foto: Jan Zatloukal

„Na prvním šampionátu jsme vyhráli
v nejsilnější konkurenci, nikdo z elity
nechyběl,“ podotýká bývalý cyklista,
jehož parťák Vymazal před deseti lety
podlehl dlouhé těžké nemoci.
Pytel, což je přezdívka Vačkáře, měl jako
šofér na starosti taktiku a také zodpovědnost za možné chyby. „Když chcete
vyhrát, musíte jít i do nebezpečnějších
situací a v tom jsme si věřili. Mirek se
se mnou nebál, i když pád většinou odnesl víc než já. Lehali jsme hlavně kvůli
defektům,“ vybavuje si. Jejich česká
chytrost slavila úspěch hned na prvním
světovém šampionátu ve španělském
San Sebastianu. Každý pasoval na titul
úřadující olympijské vítěze ze Sovětského svazu Kopylova se Semencem. Jenže
českoslovenští přemožitelé mistrů světa
Němců zaskočili ve finále sprintu i je.
„Museli jsme je porazit hlavou, protože
byli silní. Domluvili jsme se, že zařvu
hop k nástupu, ale zůstaneme sedět. Pojedeme, až se zvednu ze sedla. Sověti to
sežrali, my je na dlouhý sprint pohodlně
přejeli a vyhráli i druhou jízdu,“ popisuje
zisk premiérového duhového trikotu.
Do roku 1978 přidali ještě další tři,
v roce 1975 skončili druzí.
Vedle domácích kovů v tandemu,
sprintu, bodovačce dvojic nebo stíhačce družstev se jako jeden z jeho největších úspěchů skví osmifinále sprintu na
LOH 1972 v Mnichově. „Do té doby si
trenéři všímali Kučírka, ale když vypadl,
začali radit mně. Jsem přesvědčený, že
kdybych jel podle své taktiky, postoupím mezi nejlepších osm, takhle jsem
prohrál s Nizozemcem,“ mrzí ho.
Na hrách se setkal se sportovními velikány, například s plavcem Markem
Spitzem či boxerem Muhammadem
Alim. „Většinu času jsme trávili v jídelně,

kde se všichni sportovci setkávali. Byla
na tu dobu velmi dobře zásobovaná,
každý si mohl dát od čehokoliv, kolik
chtěl, žasl jsem nad množstvím ryb
a ovoce,“ vzpomíná Vačkář, jehož tandem s Vymazalem ovládl v roce 1973
anketu Král cyklistiky.
Mnichovskou olympiádu však poznamenal teroristický útok, při němž
členové palestinské skupiny Černé září
unesli a následně zavraždili jedenáct izraelských sportovců. „To ráno už jsem
z vesnice odjížděl. Viděl jsem, že se něco
děje, ale co přesně, to jsem se dozvěděl
až později,“ líčí Vačkář, který do osmnácti let hrál hokej a obdivoval brněnskou legendu Oldřicha Machače.
Aktivní kariéru ukončil před třiceti lety,
kdy ztratil motivaci. Vystudoval fakultu
tělesné výchovy a sportu a ihned se vrhl
na práci ve Favoritu Brno jako metodik,
byl i reprezentační trenér. „Dříve jsem
řadu věcí prosadil, protože na svazu byli
odborníci. Po roce 1989 mě vyštvali.
Tehdy jsem si myslel, že horší to s lidmi
na svazu být nemůže, ale bohužel nyní
opravdu je ještě hůř,“ posteskne si.
Nakonec se vrátil k cyklistice do rodného Prostějova. „Neumím si představit,
co bych dělal jiného. I když jsem podnikal, pořád se mi zdálo, jako by mi chyběla ruka. Vnitřně jsem cítil, že musím ke
kolům zpátky,“ sděluje.
Nyní pracuje jako vedoucí trenér mládeže v SKC Prostějov, kde nově vzniká
kontinentální tým silničních cyklistů
do 23 let. „Jsem spokojený, máme u nás
nejlepší mládežníky. Ale na kolo už moc
nesedám, není čas. A v tréninku už mladým stejně nestačím,“ usmívá se Vladimír Vačkář.
(jaz, son)
Celou verzi příběhu V. Vačkáře
najdete na www.vecernikpv.cz.

Pondělí 23. února 2015
www.vecernikpv.cz
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JAROSLAV BECK ZŘEJMĚ BUDE TRÉNOVAT V MHL!
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

CHOMUTOV, PROSTĚJOV Na svém
kontě má juniorský extraligový titul
s Chomutovem a finále stejné soutěže
s HC Prostějov. Byl členem realizačních
týmů mládežnických reprezentací a v pozici kouče se mimo jiné zúčastnil i světového šampionátu do osmnácti let. Nyní je třiašedesátiletý stratég blízko další trenérské
výzvě. Jak Večerník zjistil, právě on je totiž
v současné době hlavním kandidátem na
pozici lodivoda chomutovských Pirátů při
brázdění juniorskou MHL!

„Je to trochu krok do neznáma, v Rusku nikdy nevíte, co vás potká...
Těším se, uvědomuji si ale, že všechno bude nesmírně náročné. Je to zavazující, protože opět budeme jediným českým celkem v soutěži. Uděláme ale vše tak, aby sezóna dopadla dobře,“ sdělil Večerníku odhodlaným
hlasem Jaroslav Beck, dosavadní trenér „A“-týmu Kadaně. Víceméně tak
potvrdil, že se na novou roli skutečně chystá...
Před rokem se prostějovský rodák marně snažil zachránit muže Chomutova v extralize, nyní přivedl jejich farmu k sedmému místu po základní
části, což znamenalo postup do předkola první ligy.
„Sezona byla dobrá, jednaosmdesát získaných bodů je slušný počet. Play
off už pro nás byla naprosto jiná soutěž, deset hráčů základního kádru
včetně dvou brankářů přešlo v rámci spolupráce do Chomutova. Povolali jsme juniory a tým doplnili hráči z lavičky, kteří dostali maximální
prostor. Tým se opíral o pětici veteránů, všichni se s tím srovnali dobře,“
ohlížel se Beck za právě skončeným ročníkem.
Vzhledem ke všem okolnostem tak byl i přes vyřazení s Ústím nad Labem spokojen. „Úspěch nastane sice jen při výhře, ale splnili jsme všechny dané cíle. Vyhnuli jsme se bojům o sestup, bojovali jsme o play off
a podporovali Chomutov,“ zmínil hlavní pozitiva.
Nyní už však začíná svou pozornost směřovat směrem k elitní evropské
juniorské soutěži, s níž v tomto ročníku kvůli finančním starostem odstoupily Karlovy Vary. „Dojde ke snížení počtu účastníků z šestatřiceti na
osmadvacet, zúčastní se ruská reprezentace a zahraniční týmy jako my,
Salcburk, Jokerit, Mnichov musí projít přísným schvalovacím řízením
KHL a MHL. Měla by z toho být protiváha kanadské CHL a americké
USHL,“ věří Jaroslav Beck v nový projekt, který je znovu opřen o peníze
oligarchů.

V této sezoně přijel Jaroslav Beck (zcela vpravo) na Hanou s týmem Kadaně,
nyní to vypadá, že se vrátí zpět do Chomutova.
Foto: Jiří Možný

Pořád je to pro něj dobře známá juniorská kategorie, je tedy přesvědčen
o tom, že může i na mezinárodním poli uspět. „Věřím, že máme takové portfolio hráčů, abychom sestavili tým na profi úrovni. Start je vždy těžký, i Vary
neměly první dva roky tak dobré. Máme ale zkušenosti, účastnili jsme se Světového poháru i turnajů ve Skandinávii či Švýcarsku,“ poznamenal závěrem.

Lucie Šafářová přišla Fotbalisté Relaxu opět plesali
o pozici české dvojky
DUBAJ, PROSTĚJOV Výraznou
stopu zanechaly na skvěle obsazeném turnaji v Dubaji tenistky, které reprezentují v extralize barvy
prostějovského TK Agrofert. Dařilo se především Karolíně Plíškové. Mladá naděje se prokousala
až do finále. V boji o postup mezi
nejlepší čtyři hráčky porazila
i Lucii Šafářovou, kterou v novém
vydání světového žebříčku WTA
vystřídá na postu české dvojky.
„Původně jsem přitom uvažovala
o tom, že se odhlásím a odpočinu si.
Nakonec je z toho finančně i bodově
nejlepší týden v kariéře,“ usmívala
se po posledním utkání Plíšková,
kterou manažersky zastupuje Miro- Už jen Petra Kvitová je lepší českou
slav Černošek, majitel marketingové tenistkou než Karolína Plíšková.
Foto: www.wtatennis.com
společnosti TK PLUS. Česká kometa se v dnešním žebříčku WTA posu- Více tenisového zpravodajství nane na hranici první světové desítky. jdete na straně 39, výsledkový servis
(lv)
hledejte na straně 22
Bude už jedenáctá!

CHCETE večerník
NADÁLE ZA
PATNÁCT KORUN?

KRALICE NA HANÉ V roce 2004
se začala psát historie fotbalových
plesů Relaxu Prostějov. V pátek
večer se tak v prostorách kralického kulturního domu uskutečnil
již dvanáctý ročník. Ten se oproti
tomu předešlému potýkal s trochu
nižším zájmem mezi veřejností,
přesto se účastníci za poslechu
písniček v podání kapely Tamdem
Protivanov bavili dlouhé hodiny.

uskuteční třináctý a následně i čtrnáctý ročník. „Sešli jsme se skoro
všichni, chyběl jen Machálek, který
ráno odjížděl s týmem do Opavy,
a Kucharčuk s Macháčkem. Poseděli
jsme s přáteli a já jsem vyhrál pronájem kuželkářské dráhy, to bude
nová výzva pro všechny,“ pousmál
se Kocourek, jehož týmy opět ovládli okresní futsalové soutěže mužů
i veteránů.
(jim)

Prostějovští basketbalisté naplno
využili neúčasti Nymburku v domácím poháru a tým Ariete se tak
po semifinálové výhře nad Brnem
a finálovém deklasování Děčína
dočkal první velké trofeje.

Boxeři DTJ Prostějov si na svou
interligovou premiéru v tomto kalendářním roce musejí počkat až do
března, po kontumační výhře nad
Dubnicí byl totiž jejich souboj s Prahou odložen.
ČÍSLO VEČERNÍKU

12 870 000

Téměř třináct milionů korun se
rozhodlo Statutární město Prostějov rozdat v rámci veřejné finanční podpory všem klubům,
oddílům, jednotám i Soklům
dohromady. Nejvíce z této částky
získali hokejisté.
VÝROK VEČERNÍKU

nalistujte
stranu 17

MAJSTRŠTYK

DEBAKL

S účastí to sice bylo letos slabší, kdo ovšem do Kralic zavítal, ten se dobře bavil.

KDYBY NEMĚL NYMBURK ČAS NA LIGU

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

„Lidí mohlo přijít víc, ale projevilo
se období nemocí a nastávající jarní
prázdniny. Zatímco loni to tak byl
jeden z nejlepších plesů, letos spíše
jeden z těch horších. Hlavní pro nás
ale bylo, že jsme se mohli potkat po
sezoně,“ přiznal za pořadatele šéf Relaxu František Kocourek.
S nižší návštěvností se však potýkají
organizátoři více plesů, takže je dost
pravděpodobné, že se příštím rokem

rubriky
Večerníku

Vítězem basketbalového poháru mužů se v sobotu
večer stali hráči Ariete Prostějov. Místní Orli si tak
doletěli pro cennou trofej a dokázali využít situace,
kdy se hlavnímu favoritovi všech domácích soutěží
Nymburku nepodařilo najít v kalendáři dostatek
prostoru.
Tým Zdeňka Cholevy potvrdil pozici korunního
prince a při absenci krále usedl na uvolněný trůn.
Po řadě stříbrných let tak nyní nastalo i zlaté období
a tento úspěch asi naplno docení až následující roky.
Po úspěchu v k.o. soutěži se také nabízí otázka,
jaké by to mohlo být, kdyby neměl Nymburk
vůbec žádný čas na českou ligu a soustředil
se čistě na zahraniční soutěže. Prostějovu se
podařilo prokázat, že i s nižším rozpočtem, bez
tak výrazných hvězd a soupisky plné zahraničních
tváří se dá v české soutěži uspět. To je i dobrým
znamením pro místní mládež, která díky juniorské i kadetské extralize začne brzy vycházet mezi
dospělé. Budou moci být průběžně zařazováni do
sestavy a otrkávat se.

PRO KOHO SE HRAJE 1. LIGA?
Vyřazovací část druhé nejvyšší hokejové soutěže
ještě za sebou nemá ani celé čtvrtfinále, stejně tak
nelze s určitostí říci, komu z řad druholigistů se
podaří získat vstupenku do první ligy. Několik
skutečností je ale jasných. Jedná se například
o velice úzkou spolupráci některých extraligových a prvoligových mužstev, kdy jsou například
jasné vazby mezi Chomutovem a Kadaní,
Libercem a Benátkami nad Jizerou, Litvínovem
a Mostem, Spartou Praha a Litoměřicemi. Pro
tyto celky to přináší výhodu v podobě kvalitní
sestavy a širokého kádru, na tato mužstva první
ligy ale moc diváků nechodí a také to příliš nevypadá, že by mohli mít ambice na postup výš. Nic
nového by v tomto směru asi nepřinesl ani postup Kobry Praha či Sokolova, to by se už spíše nabízela myšlenka uzavřít soutěž po vzoru zámoří
či Finska. I vzhledem k nutným cestám ven by
tak nejlepší byl postup Přerova či Vsetína, aby se
zvýšil počet moravských týmů a nebyly to samé
výlety do Čech.

Foto: Jiří Možný

OPĚT POPULÁRNÍ ŠKATULATA
Fotbalová zima už skončila i v nižších patrech
a také celky z krajských soutěží či okresního
přeboru už naplno trénují a začínají s hraním
přátelských utkání. Tím také nastává čas pro
skládání sestavy a velice atraktivní období pro
fanoušky. Na místní úrovni se sice zpravidla
nedějí takové bombastické přestupy jako mezi
předními evropskými celky, ale spekulace kdo
kam půjde jsou atraktivní na všech úrovních.
A toho si nyní diváci a čtenáři užijí dosytosti, minimálně zkoušení hráčů totiž nastanee
snad v každém celku. Trenéři zpravidla bývajíí
opatrnější a nechtějí toho moc prozradit, dokudd
to není jisté, o to více v napětí však všichnii
zůstávají. Lze se tak těšit na to, že následujícíí
týdny přinesou ještě spoustu novinek, zejménaa
pak v mužstvech, která touží po postupech výš,,
či naopak potřebují posílit kádr, aby se zach-ránili. Definitivní ustálení zřejmě nastane až naa
přelomu března a dubna, kdy se ke slovu dos-tane začátek jarní části.

„UPOZORŇUJI, ŽE SE
NEJEDNÁ O ŽÁDNÉ
PŘÁTELSKÉ, ALE
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ,
´PŘÁTELÁK´ SI MŮŽETE HRÁT DOMA
ZA BARÁKEM“
Takto hecoval kouč 1.SK Prostějov
František Jura své svěřence před
sobotním utkáním v Opavě
KOMETA VEČERNÍKU

RADEK NEČAS
RAD

Čty
Čtyřiatřicetiletý
a více
než dva metry vysone
ký basketbalista výra
razně přispěl k prostějovskému
těj
j
vítězství
v Českém poháru
a byl vyhlášen nejuži
žitečnějším hráčem
finálového turnaje.
finá

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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Otaslavice boj o druhou pozici NEVZDÁVAJÍ KLADKY TĚŽILY Z POSTUPOVÉ EUFORIE, PAK PŘIŠEL POKLES DOBROMILICE SE

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).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
8 – Michal Kohout (Ptení), 6 – Jaroslav Frýbort (Bedihošť), Jindřich
Skácel (Čechy p. K.), Jakub Kratochvíl
(Tištín), 5 – Jakub Prokop (Bedihošť),
Libor Buchlák (Pivín „B“), Jaroslav Trnečka (Vícov), 4 – Jakub Špaček (Dobromilice), Jan Sekanina (Ptení).

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“.

Pond 23. února 2015
Pondělí
www.vecernikpv.cz

ohlédnutí za fotbalovým podzimem
● Konicko ● Kralicko ● Určicko
alší...
z pohledu vyslancù prostìjovského regionu ● Plumlovsko ● Prostějovsko a další...
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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

Opět po sedmi sezonách zažívají
v Otaslavicích, jaké to je chodit jen
na III. třídu. A jednomu ze spolufavoritů soutěže se zatím nedaří zcela
podle očekávání. Hned pět porážek
po devadesáti minutách a dvě na penalty totiž dává celkem šestadvacet
získaných bodů a páté místo v aktuální tabulce.
„Nemám z toho vůbec dobré pocity.
Situace v oddíle nevypadá moc růžově, kádr nám rychlým tempem stárne
a mladší pracují na směny, mají rodiny
a na fotbal si již neudělají čas,“ nehodnotilo se příliš vesele trenérovi od léta
jediného otaslavického mužstva Františku Honovi.
Tento obecný fotbalový trend tak dorazil i do Otaslavic, kde od léta nepůsobí
ani jedno mládežnické družstvo. Kmenoví hráči tak hostují v Brodku u Prostějova, Určicích i 1.SK Prostějov. „Když

jsem před patnácti lety vyslovil názor,
že přijde doba, kdy se budou muset
vesnické fotbalové oddíly slučovat,
aby se aspoň někde hrál fotbal, nikdo
to nechápal. Teď už to nastává a někde
mají víceméně jen hráče postahované
odjinud,“ upozornil na stále klesající
počet aktivních hráčů a jejich rostoucí
průměrný věk.
I vzhledem k odchodu několika hráčů
a pracovnímu zaneprázdnění či zranění dalších je však nakonec s výsledky
spokojen. „Lepili jsme to, jak to šlo
a jsme rádi za to, co jsme uhráli. Postup
se nám vzdálil, že na čelo ani nedohlédneme, budeme se ale snažit,“ nevzdává
se František Hon před jarní částí.
Zimní přípravu zahájilo mužstvo na
konci ledna, cílem je složit co nejlepší kolektiv. „Vytvořili jsme nový výbor
mladých lidí, kteří tomu rozumí. Máme
své hráče po celém okresu a chtěli by-

Nejlepším podzimním střelcem Otaslavic se stal se čtrnácti zásahy Michal Kaláb (vpravo).

chom trochu posílit. Je to na dobré
cestě, nechci ale zatím jmenovat,“ sdělil
lodivod.
Pro jaro se mu mimo jiné vrací uzdravený univerzál Martin Hon, celý výběr
se pak na konci února vydává na soustředění do Moravice. „Tam sehrajeme
utkání s Bruntálem a poté v Morkovi-

Protivanov „B“ jako

jediný neremizoval Čechy pod Kosířem hájí úvodní desítku
Skvělý vstup, nevýrazný střed a povedený závěr. Jarní vicemistr IV. třídy, jenž se
do vyšší soutěže dostal díky přesunům
ve vyšších soutěžích, se mezi kvalitnějšími soupeři neztratil. Značí to i získaných jednadvacet bodů za sedm výher a
osm porážek, jednadvacet bodů aktuálně stačí na osmou pozici.
Protivanovští jsou jediným celkem soutěže, jenž si zatím nevyzkoušel penaltový
rozstřel. Nejblíže k tomu bylo v prvních
dvou střetnutích, ty skončily jen o branku.
Nejprve ve prospěch Protivanova proti
Otaslavicím, následně na tom byly lépe
Němčice.
Úspěšný úvod dokreslily výhry 4:1 nad
Bedihoští, 3:1 nad Pivínem „B“ a po vysoké porážce 0:4 ve Výšovicích i zdolání Nezamyslic „B“ 5:0. Tím ale vydařené období
na chvíli skončilo a přišly dvě kratší série tří

porážek, které přerušilo jen vítězství 4:2
nad Kladkami.
Předehrávky jarní části ovšem v nejvýše
položené obci regionu znamenaly velkou
radost. Protivanovu se totiž i napodruhé
podařilo vyzrát na Otaslavice, když na hřišti soupeře zvítězily 4:2, týden nato navíc
přišla domácí výhra 3:1 nad vedoucími
Němčicemi, které tak utrpěly jedinou porážku v normální hrací době.
V zápasech Protivanova nebyla nouze
o branky, zrodily se tak třeba výhry 5:0
a 4:1, ale i porážky 3:7 a 0:4. A vzhledem
k situaci v tabulce je zaděláno na klidné
jaro, předposlední Mostkovice „B“ ztrácejí
rovných deset bodů. Naopak na třetí Ptení
činí manko jen šest bodů. Po vydařeném
podzimu „A“-mužstva, kterému patří třetí
pozice v „B“ skupině I.B třídy, tak může mít
poklidnou zimu i jeho rezerva.

Posledním účastníkem letošního
ročníku III. třídy Okresního fotbalového svazu Prostějov se až díky
velkým letním rošádám staly Čechy
pod Kosířem. Tamější Sokol díky
výtečnému jaru, kdy prohrál jen
v úvodním kole, a pak dvanáctkrát
v řadě zvítězil, získal třetí místo ve
IV. třídě těsně za druhým Protivanovem „B“. Oba tyto celky se navíc
krátce po skončení uplynulého ročníku dozvěděly, že se mohou přesunout o patro výš.
A ve „trojce“ je to zatím střed tabulky,
konkrétně deváté místo za devatenáct
bodů. Po remíze ve Ptení a divoké
výhře 6:5 v Bedihošti přišlo pět bezbodových utkání za šest kol, pak se to
ale opět zlepšilo. Tedy alespoň doma,
kde se hráčům Čech podařilo zdolat

VÝŠOVICE BY RÁDY DO STŘEDU TABULKY

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)

Pøehled karet

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

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

Ještě před časem hrály Výšovice okresní přebor, nyní jim patří pozice ve druhé polovině III. třídy.

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

cích s Pustiměří. Pokusíme se postavit
na nohy a zdárně soutěž dohrát, Němčice nám už ale utekly moc. Špatným
přístupem jsme si to ale zavinili sami.
Nicméně cílem je pobít se o druhé či
třetí místo, kdyby opět došlo k nějakým
změnám,“ touží František Hon po atakování nejvyšších pozic.

Jako velká voda vtrhly do ročníku
2014/2015 Kladky. Vítěz poslední
sezony IV. třídy neztratil v úvodních
sedmi kolech ani bod a deklasoval
jednoho soupeře za druhým. Pak se
vše obrátilo a zbývajících osm kol
vedlo jen ke čtyřem bodům za výhru
nad Pivínem „B“ a remízu s Výšovicemi.
„Zavládla euforie z postupu a měli jsme
dobrou jak letní, tak předešlou zimní
přestávku. Dokázali jsme využít i výhody dvou domácích zápasů na startu,
což nás nakoplo. Také se nám zpočátku
vyhýbala zranění,“ ozřejmil Večerníku
předseda oddílu Milan Křeček příčiny
výher 7:1 nad Nezamyslicemi „B“, 5:1
nad Bedihoští, 5:2 nad Mostkovicemi
„B“ i zdolání Ptení, Čech pod Kosířem,
Tištína, Dobromilic.
Změna nastala až na konci září utkáním v Otaslavicích, které skončilo

Až jedenáctá pozice patří po podzimní části Výšovicím. Pohled na tabulku
ale trochu zkresluje, nedávný účastník okresního přeboru má k dobru
obě jarní předehrávky, takže se při
dvou výhrách může vyšvihnout jen
tři body za třetí Ptení.
„Nejvíc bojujeme se sestavou, stále nám
rotují tři čtyři hráči, což je moc. Problémem se ukázala zranění, už na začátku
nám vypadl klíčový Zdeněk Fildán, jenž
u nás hostuje z Klenovic. Odehrál pouze čtyři zápasy a musel na operaci, teď
už naštěstí trénuje,“ analyzoval příčiny
pouhých osmnácti bodů hlavní trenér
Michal Dudík.
V defenzivě se i měnící jedenáctce vedlo
dobře a dvacet inkasovaných branek patří mezi nejlepší bilance, avšak pouhých
šestnáct přesných tref je jasně nejméně
ze všech.

„Směrem dopředu je to katastrofa, nedáváme góly. Ke konci už to ale bylo
lepší, působili jsme sehraněji. Problémy
máme hlavně venku, trápíme se i se slabšími, zatímco s kvalitnějšími jsme lepší,“
povšiml si lodivod.
Zmínil tak třeba jen těsnou porážku 0:1
s vedoucími Němčicemi. „Byla dost
smolná... Jeli jsme tam v jedenácti a dostali hloupý gól. Nedělám si iluze, kluci
někdy můžou a někdy ne, mít ale stabilní
sestavu, bylo by to o něčem jiném. Tak
tomu bylo až v posledních zápasech, které nám sedly. Najednou to šlo a dalo se
na to i dívat,“ upozornil Dudík nejen na
výsledkové, ale i herní zlepšení v závěru
podzimní části.
Specialitou ve výšovickém podání se
staly pokutové kopy při nerozhodném
stavu. Došlo na ně třikrát a ve všech případech to byly právě Výšovice, kdo se

mohl radovat z bonusového bodu. „Přisuzuji to brankářům, oba dva jsou dobří.
Ti nám to vychytali. Jak dvakrát doma,
tak s Pivínem na hřišti v Tvorovicích. Je
to o štěstí, ale právě brankáři byli rozdíloví,“ domnívá se dále Michal Dudík.
Vinou nezpůsobilého trávníku na
počátku listopadu vstoupí jeho svěřenci do zbytku sezony již ve druhé
polovině března. Nejprve se tak stane
proti Mostkovicím „B“, následně proti
Dobromilicím. „Věřím, že se dáme do
kupy a posuneme se na šesté sedmé místo. Oba zápasy jsme chtěli odehrát ještě
loni, když se nám tolik dařilo, ale nechtěli
jsme si rozbít hřiště. S Mostkovicemi se
nám hraje špatně a dokážeme se porazit
sami, Dobromilice by nám mohly doma
sedět. Na podzim jsme byli lepší, ale prohráli jsme 1:4,“ těší se výšovický kormidelník na odvetu.

Protivanov „B“, Výšovice, Nezamyslice „B“ a také napodruhé Bedihošť.
„Jsme spokojeni tak napůl, vzhledem ke
spoustě zranění je ale deváté místo dobré. Je to rychlejší než ve ‚čtyřce‘ a chvíli
jsme si na to zvykali. Máme tu totiž i dost
mladších kluků, kteří dosud nic vyššího
nehráli,“ ohlížel se za úvodním vystoupením předseda oddílu Zdeněk Hrabal.
Právě věkové spektrum je velkou výhodou směrem do budoucna. Řada hráčů
má kolem osmnácti či dvaceti let a jen několik už překročilo věkovou hranici třicet
let. Hlavním problémem se naopak ukázala marodka. „Teď už jsou všichni zdraví,
vypadli nám ale klíčoví hráči Lukáš Kupka
s Davidem Sobotkou. Přidal se k nim
i z Hané Prostějov hostující Petr Sedláček,
ten už je po operaci,“ zmínil současně jediný odchod. To novicem se od zimní

pauzy stal Tomáš Hochvald, jenž přichází
hned na tříroční hostování z Kostelce na
Hané.
Nejemotivnějšími střetnutími byly
pro Čechy dva souboje se Ptením,
v obou se radoval aktuálně třetí tým
tabulky. V úvodu soutěže však až na
rozstřel pokutových kopů. Nejvíce
naopak těší dvojité zdolání poslední
Bedihoště, ve druhé jarní předehrávce
to bylo 5:2. Od prosince se hráči připravují dvakrát týdně v hale, v polovině
března nastane čas pro dva přáteláky.
„Kádr má na to, aby současnou pozici uhájil, nebude to ale jednoduché.
Na první sezonu by to bylo dobré
a třicet bodů by mělo na záchranu
stačit. Těžší soupeře včetně Němčic
a Vícova ale máme doma,“ věří Hrabal
v zisk alespoň třiceti bodů.

Pivín trápí slabší zakončení
Sedm zápasů a stejný počet porážek.
Hráčům Pivína „B“ se vstup do aktuální sezony III. třídy hrubě nevydařil,
když až do samotného závěru září ukořistili jediný bod za remízu v základní
hrací době s Výšovicemi. Teprve duel
s Nezamyslicemi „B“ znamenal první
vítězství, poté se rezervě celku I.B třídy ještě podařilo vyzrát na Čechy pod
Kosířem, Mostkovice „B“ a penaltově
na Otaslavice.
„Bodů máme málo a hlavně ven jsme
jezdili ve slátané sestavě. Mohli jsme jich
mít o osm více, ale nesmyslnými chybami jsme o ně přišli. Každý nás chválí, že
hrajeme dobře, ale body nezískáváme..,“
smutnil hrající trenér mužstva Pavel Sedlák. Jako příklady uvedl třeba porážky
s Tištínem a Dobromilicemi. „Máme
problém s proměňováním šancí, chybí
nám střelec. A také nás trápí slabší brankář. Herně se na to ale dá dívat. Třeba
Tištín se šestkrát dostal k naší bráně a dal
čtyři góly, s Dobromilicemi to byl vyrovnaný zápas, ale rozhodly naše individuální
chyby. Trápí nás to stále,“ posteskl si.

„B“-tým rovněž plnil roli vypomahatele
„áčku“, takto se posunuli Radim Pavelka,
Zdeněk Žondra a dorostenci Molčík
s Hýžďalem. „Přijde i ale, že některé ten
fotbal baví jen o víkendu. Na tréninky
půlka chodí a půlka ne, kdybych to měl
stavět jen na poctivých, tak to nedám dohromady,“ zmínil.
Posilou se zkušenostmi se stal někdejší kouč Brodku u Prostějova Rudolf
Valný, nyní se vrací další matadoři Viktor Švéda s Romanem Nakládalem.
A schyluje se i k návratu Josefa Ondrejkoviče ze Skalky. „Možná tak hned
v prvním kole překvapíme Němčice.
Musím také pochválit našeho trávníkáře
Laďu Nakládala, jsme rádi, že se o to stará,“ neopomněl vypíchnout Sedlák.
Před jarním vyvrcholením soutěže patří
Pivínu „B“ dvanáctá pozice o bod před
Mostkovicemi „B“ a tři před Bedihoští.
„Mostkovice určitě nespadnou, u nás to
záleží na tom, jak to dopadne s posilami
pro ‚áčko‘. Vidím to ale tak, že „Černý
Petr“ vyjde asi na Bedihošť,“ odvážil se
pro Večerník zatipovat.

vítězstvím domácích 4:1. „Tam jsme
jeli v okleštěné sestavě, bez dvou hráčů
i brankáře. A poslední dva zápasy nám
po vyloučení scházel náš nejlepší hráč,“
upozornil na komplikace včetně červené karty pro Miloše Navrátila.
Při pohledu na soupisku se v Kladkách
nachází hned několik hráčů, kteří si
vyzkoušeli vyšší soutěže. V případě
Tomáše Křečka a částečně i Miloše Navrátila to byla divize v Konici, krajské
soutěže hráli Jan Mohelník s Josefem
Konečným a Petrem Fialou. „To je sice
pravda, na vyšší soutěž to ale momentálně nevidím. Třeba Pavel Křeček ani
Aleš Kornel už nehráli vůbec a třetí
třída nyní stačí,“ podotkl k tomu Milan
Křeček.
Pro zbytek sezony pravděpodobně
zůstane kádr beze změny, v případě
odchodů visí jediný otazník nad setrváním Konečného, jenž patří Jesenci.

„Tam asi mají vyšší ambice a touží po
návratu do I.A třídy. Je to zatím v jednání, chtěli bychom to ale vyřešit co
nejdříve,“ zmínil.
Vyloučen není ani jeden příchod. „Potřebujeme vyřešit brankářský post,
něco máme rozjednáno. Jednička je
stále v neschopnosti a budeme rádi,
když se vrátí na podzim, dvojka už má
věk a trápí ji záda,“ prozradil nepříjemnou situaci klubový šéf.
Do tréninků se hráči zakousli hned
v polovině ledna, od té doby v úterý, pátek a neděli tráví čas běháním či v hale.
„Kluci navíc mají směny na lyžařském
vleku, tam také nabírají fyzičku. Chtěli bychom sezonu dohrát v klidném
středu a získat aspoň patnáct bodů, to
by nám do sedmého místa mělo stačit.
A doufám, že rozhodčích bude aspoň
tolik jako dosud, aby to nemuseli pískat
soudci z lidu,“ přemítal Milan Křeček.

USADILY UPROSTŘED
Téměř jako na houpačce byly podzimní
výsledky Dobromilic ve III. třídě OFS
Prostějov. Výsledkem tak je souměrná
bilance šesti výher, dvou remíz a šesti
porážek, to vše při velice vyrovnaném
skóre 36:34. Není tak překvapením, že
to zatím stačí přesně na střed tabulky, na
čemž toho moc nezmění ani dohrávka
s Výšovicemi.
Putování druhou polovinou roku 2014 zahájily Dobromilice výhrami nad Pivínem
„B“ a Výšovicemi, pak naopak přišla dvojice porážek s Vícovem a Nezamyslicemi
„B“. Po nich se hráčům podařilo zdolat Ptení i Čechy pod Kosířem, načež přišly další
dva bezbodové zápasy.
Aby to krásně ladilo, sehráli dobromiličtí
fotbalisté dvakrát za sebou penaltový rozstřel. Mostkovicím v něm podlehli, naopak
Bedihošť se jim zdolat podařilo. Poté přišlo

duo porážek s jarními účastníky okresního přeboru Otaslavicemi a Němčicemi,
sinusoidu zpět nahoru obrátily zápasy
s Protivanovem „B“ a Pivínem „B“. No a ve
Výšovicích se v polovině listopadu nehrálo.
V případě výhry v tomto odloženém střetnutí se Dobromilice bodově dotáhnout na
Kladky, Otaslavice, Tištín i Ptení a budou
se moci utkat o třetí místo, výš to aktuálně
nevypadá. Naopak porážka by znamenala,
že se na jednadvaceti bodech srovná hned
trio celků.
Pokračuje tak mírný pokles tabulkou dolů.
V ročníku 2013/2014 totiž FC Dobromilice skončily páté, o rok dříve třetí
a předtím si zahrály okresní přebor. Nyní
je to zatím sedmá pozice, když se z výsledků vyjímaly jen výhra 6:2 nad Čechami
a 4:1 nad Výšovicemi, stejně jako porážky
1:4 od Nezamyslic „B“ a Kladek.

NEZAMYSLICKÉ „BÉČKO“ MŮŽE V LÉTĚ SKONČIT
Dva body pod hodnotou zaručující horní polovinu tabulky se aktuálně nacházejí Nezamyslice „B“.
K mužstvu se po dlouhých letech
strávených na lavičce „áčka“ a následně i dorostu naplno přesunul
zkušený kouč Drahomír Crhan,
z podzimního vystoupení je ale
značně rozpačitý...
„Herní projev je pro mě obrovským
zklamáním. Nevadila by mi nižší kvalita, čekal jsem ale aspoň bojovnost.
Oni si jdou ale zahrát fotbal bez motivace na výsledek. Než abych ztrácel
čas, to si najdu spoustu jiné práce.
I na starších hráčích jsem viděl, že
se to brzy rozpadne, pokud to tak
bude pokračovat,“ nezastíral lodivod.

Dalším šokem pro něj byla celková
úroveň soutěže, do níž zabrouzdal
po delším čase. „Úroveň fotbalu jde
strašně dolů. Jen Kladky vypadaly trochu lépe, jsou to staří harcovníci. Nikdo jiný mě ale fotbalové neupoutal,
s Němčicemi jsme prohráli 1:2,
i když jsme druhou půli byli lepší,“
vyjádřil se jasně Crhan.
Z jednotlivců pochválil za tréninkové nadšení jen Michala Lakomého
a Dalibora Šebka, toť vše. „Na domácí zápasy nás bylo dvacet, a proto
jsou až na výjimky i dobré výsledky,
ven jsme ale jezdili se šesti šestnáctiletými dorostenci,“ upozornil.
I tématem výroční schůze tak
bylo další pokračování muž-

MOSTKOVICKÉ „BÉČKO“ SE TRÁPÍ V ÚTOKU
Mezi celky ohroženými sestupem
se stejně jako loni i letos nachází
rezerva Mostkovic. Před rokem nastala poněkud atypická situace, kdy
III. třídu opouštělo hned pět celků
a mostkovičtí měli v konečném
zúčtování jen o čtyři body více než
Brodek u Konice, nyní jsou jedenáct kol před koncem předposlední s dvoubodovým náskokem na
Bedihošť.
Mužstvu se vydařil start, když dokázalo bodovat v úvodních třech střetnutích. K bodu z Výšovic a dvěma
proti Vícovu se totiž podařilo přidat
hned tři z Nezamyslic. Pak ovšem
přišlo černé září, které už předznamenala domácí prohra 0:1 od Ptení
v poslední srpnový den. Po ní přišly
neúspěchy 2:4 s Čechami pod Kosířem, 2:5 s Kladkami, 0:4 s Tištínem
a 1:4 s Bedihoští. Ani penaltové zdolání Dobromilic neznamenalo velkou

změnu, i vinou obtížnějšího vylosování následovaly prohry s Otaslavicemi a Němčicemi. Alespoň částečnou
radost tak mohla znamenat výhra 7:3
v Protivanově, po ní ale přišly další dva
bezbodové výsledky a odložený domácí duel s Výšovicemi.
Stejně jako poslední Bedihošť tak
i rezerva Mostkovic vyhrála v normální hrací době jen dvakrát. Od posledního celku jí tak dělí pouze dva
zvládnuté penaltové souboje. Hlavní
výhoda pro zbytek ročníku ovšem tkví
právě v pozici „béčka“, „A“-týmu se totiž coby nováčkovi I.A třídy ve druhé
nejvyšší krajské soutěži dařilo, nemusí
se obávat sestupových starostí a může
výpomoci.
Zkvalitnit potřebuje zejména ofenziva, jednadvacet nastřílených branek
je druhé nejslabší číslo, hůře jsou na
tom při průměru gól a půl na zápas
jen Výšovice.

CHCETE večerník NADÁLE nalistujte
stranu 17
ZA PATNÁCT KORUN?

stva. „Hráči se vesměs potkají
jen na mistrácích a je to vidět.
Pokud se situace nezmění, tak
to od příští sezony zrušíme.
Celé jaro tak budeme jednat
o tom, co nastane na podzim.
Chci si s nimi sednout a probrat
to,“ poodhalil Crhan.
Problémem navíc je, že stejný trend
už začal pronikat i do prvního týmu,
který v současnosti vede okresní přebor. „Už tři čtyři tréninky jsme kvůli
tomu museli zrušit. Je strašné, jak to
na dědinách upadá, všichni jsou rádi,
když dají dohromady jedenáct dvanáct kluků, aby se hrálo,“ zmínil.
Pozitivně tak vnímá jen situaci v mladší a starší přípravce, žáci letos hrají

v Dobromilicích. „Tam je trenéři
drží pohromadě, ale moc netrénují,
takže je příště asi raději přihlásíme
na malou kopanou. Když nám fotbalový svaz nepomůže dostat děti
na hřiště, nastane hrozný problém,“
varuje D. Crhan.
Hřiště i zázemí je přitom třeba
právě v Nezamyslicích na vysoké úrovni. „Musí se nutně něco
stát, aby se mládež dostala k nám.
O víkendu je sokolovna plná florbalu z Kroměříže, Vyškova, ale na
trénink mládeže přijde deset dětí.
A Prostějov nás nezachrání, ten vychovává hráče jen pro blízké okolí..,“
není zkušený kouč příliš velkým
optimistou.

AŤ JSI KDEKOLIV
JARNÍ PRÁZDNINY NA
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Støelci
regionálních
zástupcù:
TJ SOKOL OTASLAVICE:

14 - Kaláb Michal, 9 - Rieger Roman, 3 - Hrazdíra David, Koudela
Jindřich, 2 - Rozsypal Petr, 1 - Gerneš David, Hon Martin, Král Jiří,
Skalický Pavel, Šatný Jaroslav.
TJ SOKOL KLADKY:

12 - Navrátil Miloš, 7 - Konečný
Josef, 6 - Fiala Petr, Křeček David, 4
- Křeček Tomáš, 3 - Kořenovský Jan,
1 - Křeček Jan, Slavíček Květoslav,
Vrba Aleš, Zapletal Petr.
FC DOBROMILICE:

13 - Špaček Jakub, 9 - Šenkyřík Petr,
5 - Vozihnoj Luboš, 3 - Václavík Jan,
2 - Krivčík Lukáš, Makiš Michal, 1 Obruča Jiří, Selucký Dominik.
TJ SOKOL PROTIVANOV „B“:

7 - Nejedlý Karel, 4 - Nejedlý Vít,
3 - Kolínský Lukáš, Sekanina Milan,
2 - Hruban Michal, Musil Patrik, Růžička Michael, Strbačka Aleš, 1 - Marek Pavel, Piták Jan, Pospíšil Marek,
Pospíšil Tomáš, Ptáčník Bronislav,
Sedlák Dalibor, vlastní.
TJ SOKOL ÈECHY POD KOSÍØEM:

6 - Borsiczky Marian, Hloušek
Milan, 5 - Sedláček Petr, 4 - Havelka Patrik, Žídek Martin, 3 - Skácel
Jindřich, Sobotka David, Vyhlídal
Jaroslav, 2 - Doležel Stanislav, Kment
Zdeněk, Muzikant Radim, 1 - Rýznar Marek.
HANÁ NEZAMYSLICE „B“:

7 - Přikryl Jiří, 6 - Mariánek Tomáš,
5 - Špička Zdeněk, 3 - Máj Martin, 2
- Matoušek Arnošt, 1 - Bartošek Jiří,
Fiala Ivo, Frgál Michal, Machálek
Martin, Moravec Zdeněk.
FK VÝŠOVICE:

5 - Koukal Kristián, 3 - Křivinka
Jan, 2 - Cibulka Martin, Škop Jiří, 1
- Kaděra Jiří, Obručník Michal, Olbert Luděk, Ryšánek Lukáš.
TJ SOKOL V PIVÍNÌ „B“:

7 - Žondra Zdeněk, 4 - Baláš Daniel, Molčík Jakub, 3 - Švéda Kamil,
2 - Buchlák Libor, Sedlák Pavel, 1 Martinec Jakub, Pavelka Radim, Sváček Radek, Svozil Zdeněk, Žondra
Zdeněk.
TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“:

7 - Karafiát Radim, 3 - Chmelař
Marek, 2 - Bureš Jan, Hanák Jiří,
Lexa Alois, Pospíšil Jan, 1 - Ordelt
Radim, Sekanina Josef, Šubert Roman.
SOKOL BEDIHOŠŤ:

www.vecernikpv.cz

8 - Musil Martin, 7 - Mirga Tomáš,
3 - Hrubý Zdeněk, Piňos Zbyněk,
2 - Bednář Vladimír, Hangurbadžo
Viliem, Zemánek Josef, 1 - vlastní,
Fojtík David, Khýr Richard, Soušek
Martin, Tinka David.

BEDIHOŠŤ PROPADLA V DEFENZIVĚ
Ve velice podobné situaci jako před
rokem se po podzimní části nacházejí
fotbalisté Bedihoště. Zatímco před rokem měli na svém kontě po sedmnácti kolech jedenáct bodů a patřila jim
předposlední pozice, nyní stihli za patnáct střetnutí nasbírat jen devět bodů
a jsou ve zredukované tabulce poslední.
Úspěšný jarní záchranář, jemuž se
ve zbytku minulého ročníku podařilo získat hned dvaadvacet bodů
a vytáhnout se až na konečnou jedenáctou příčku, vstoupil dobře i do
této sezony. To když si dovezl bod
z Němčic, jimž podlehl 1:2 na penalty.
Pak už to ale moc slavné nebylo. Přestřelka s Čechami pod Kosířem 5:6, prohra
v Protivanově 1:4 a doma s Kladkami 1:5.
Radost přineslo až zdolání Pivína „B“ 3:0,
povzbuzením bylo také zdolání druhého
hlavního konkurenta v boji o záchranu
Mostkovic „B“ 4:1.
Z bodových příspěvků to však už bylo
téměř vše, přibyly už jen dva nerozhodné
výsledky s Dobromilicemi a Nezamyslicemi „B“, v obou případech po skóre 5:5
a 4:4 vyhrál rozstřel opět soupeř.

Na podzim si fotbalisté Sokola Bedihošť příliš radosti neužili. Nastříleli sice přes třicet
branek, zvítězili však jen dvakrát.

Při pohledu na ofenzivu na tom není
Bedihošť až tak špatně, dvaatřicet nastřílených branek značí přesný střed tabulky,
naopak pětapadesát inkasovaných gólů je
nejhorší bilance ze všech čtrnácti celků.
A hlavní trápení nastalo doma, z devíti
bodů totiž hráči dokázali uhrát hned pět

na cizích hřištích a jen čtyři na vlastním
trávníku.
Odstup na vedoucí Němčice nad Hanou
činí rovných třicet bodů, k záchraně to ale
není tak daleko. Mostkovice „B“ sice mají
zápas k dobru, ale jen dva body náskok,
Pivín „B“ je vepředu jen o další bod.
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„VEČÍRKY NIJAK NEVYHLEDÁVÁM, NEMÁM RÁD VELKOU POZORNOST...“
Odchovanec prostějovského hokeje a hráč pražské Sparty Petr Kumstát
se raduje ze zdolání sledovaného milníku a letos věří i v týmový úspěch
v rámci exkluzivního
interview
se ptal

Jiří

MOŽNÝ
PRAHA, PROSTĚJOV
Do nejvyšší domácí soutěže naskočil před čtrnácti
lety ve znojemském dresu
po boku svého bratra Pavla,
někdejšího vynikajícího
obránce a taktéž českého reprezentanta. Od té doby sehrál nyní třiatřicetiletý Petr
Kumstát více než tři čtvrtě
tisíce extraligových utkání.
Největších úspěchů dosáhl
coby hráč Karlových Varů,
kde strávil dlouhých deset
let, jeho velké milníky jsou
alespojenyseSpartou.Právě
proti holešovickému klubu
v září 2000 debutoval
a o šestnáct měsíců později
i poprvé mezi dospělou
elitou skóroval. Přibližně
třináct let a jeden měsíc od
tohoto okamžiku se dočkal
i jubilejní 250. trefy v součtu
ligových a reprezentačních
branek, která ho zařadila
mezi české hokejové legendy. Tak se už stalo v dresu
Sparty, s níž v letošním ročníkuútočínasvůjdruhýligovýprimát.Párdnůpovstupu
do elitní společnosti tuzemskýchkanonýrůposkytlPetr
Kumstát Večerníku exkluzivní interview.

Klub hokejových
støelcù deníku

1. Milan Nový
2. Vladimír Růžička
3. Václav Nedomanský
4. Vladimír Martinec
5. Ivan Hlinka
…
14. Petr Ton
23. Pavel Patera
24. Tomáš Vlasák
…
65. Dárius Rusnák
66. Michal Sup
67. Petr Kumstát

596 (747+122)
543 (431+112)
532 (369+163)
502 (343+159)
480 (347+133)
391 (385+6)
342 (294+48)
341 (198+43)
254 (186+68)
252 (246+6)
250 (244+6)

●● Předminulou neděli jste se stal
členem Klubu hokejových střelců.
Co pro vás dosažení této mety osobně znamená?
„Prozatím mi spíše kamarádi a spoluhráči říkají, jak je to super, že je to
opravdu hodně gólů. (smích) Já zase
říkám, že nebýt skvělých spoluhráčů,
které jsem měl a mám, tak bych určitě tolik gólů dát nemohl. Jde spíše
o takovou osobní metu, na kterou
budu vzpomínat, až skončím. Když
už jsem do klubu vstoupil, tak to samozřejmě těší, ale už se tím moc nezaobírám, protože zápasy jdou rychle
po sobě a nás teď čeká rozhodující
část sezony. Je ppro nás všechnyy daleko
mový úspěch.“
důležitější týmový
mašedesátým hokejistou
●● Jste sedmašedesátým
už se povedlo dát v lize
historie, jemuž
ci dvěstě padesát braa reprezentaci
ste se aspoň ze zvědanek. Díval jste
ólů vám chybí na hráče
vosti, kolik gólů
před vámi a kam až se reálně můžete
vyšplhat?
nám, že mě nenapadlo
„Ne, to se přiznám,
(úsměv) Vím ale, že je tam plno
ů, kteří ještě hrají,
skvělých hráčů,
ranu tam řada
na druhou stranu
ch a skvělých
dalších dobrých
rotože půsohráčů není, protože
bili převážně v zahraničí
oho moc nea v extralize toho
nám se tedy,
odehráli. Přiznám
m, kolik tam
že vůbec nevím,
kdo má gólů...“
nulosti jste
●● V minulosti
adí střelců
vyhrál pořadí
i kategorii plus/minus.
ak porovnat
Lze to nějak
ěním?
s tímto oceněním?
vé ocenění celé
„Je to takové
mka stabilní výkonkariéry, známka
nosti. Nechcii ale, aby to vyšleně. Nebylo to
znělo namyšleně.
o jedné dvou sezonách, ale dařilosemidávatbrankypravidelně
a opakovat stabilní počty.
Jak už jsem říkal, měl jsem
ré spoluhráče
štěstí na dobré
ch, kde hrál
a byl v klubech,
rvní pětku
povětšinou první
a dostával takk spoustu
prostoru. Totoo vše se
ak se dá
musí sejít a pak
kového
na něco takového
pomýšlet.“
ředně
●● Bezprostředně
po utkání see Zlíterénem, proti kteréejní
mu jste jubilejní
metrefu zaznamenil
nal, jste zmínil
ha.
Lukáše Pecha.
m
Kdo dále vám
rníplnil roli dvorního nahrávače??

„Já jsem nejvíce hrál v Karlových Varech, za které dal více než dvě stě gólů.
To je drtivá většina mých zásahů. Byli
tam Venca Skuhravý, Honza Košťál,
Lukáš Pech, Martin Zaťovic, v obraně
nejvíce trio Němec, Řezníček, Nosek.
To byli spoluhráči, s nimiž jsem hrál
nejvíc, nerad bych ale na někoho zapomněl. Dá se ale říct, že drtivou většinu
gólů jsem dal s těmito spoluhráči.“
●● Za pozornost také stojí, že kromě branek vyčníváte i ve zmíněném
hodnocení plus/minus a Radegast
Indexu. O čem to může vypovídat?
„Těžko posuzovat, nerad bych se více
hodnotil... Těší mě, když góly nedostáp
se
váme a jje to hodně i o tom prosazovat
při hře pět na pět, pr
rotože při přesilovprotože

kony, držíme se stále v popředí tabulky
a chceme být co nejvýš, abychom šli do
play off z co nejlepší pozice. Vyskytlo se
však i pár zápasů, kdy jsme vedli o dva
tři góly, ale ztratili jsme je. Tím nám
uteklo několik bodů, které by se nám
teď hodily v boji o druhé či třetí místo.
Ale jinak hrajeme vyrovnaně po celou
sezónu a uvidíme, jak nám to vyjde...“
●● Je motivací pro třetí místo i jistota
vyhnutí se Třinci hned v semifinále?
„Chceme se dostat co nejvýš, nedovedu si představit, že bychom jeli
někam na zápas a říkali si, že nám budou stačit jen dva body. I kdybychom
skončili čtvrtí, čeká nás nejprve souppeř ve čtvrtfinále a pak
p stejně
j musíme
porazit kohokoliv, ať už to bude

oèima bráchy pavla...
„Jako malý začínal s hokejem, protože jsem hrál já a líbilo se mu to. Už v mládeži byl jedním z nejlepších, a když jsem byl ve Znojmě, tak se mě manažer
ptal, jestli je to můj bratr. Měli o něj zájem, aby hrál za juniorku a posléze za
muže. Pomohl jsem mu se začátky, tehdy tam byl trenér, který preferoval
starší hráče. Pak tam přišel pan Hořava, který naopak dával prostor mladším,
ten si Petra později stáhl i do Varů, kde strávil deset let. Brácha na to měl
parametry i hlavu a jeho výhodou bylo, že vždy poctivě pracoval a naplno se
věnoval hokeji. A když začal být rychlejší než já, tak jsem si říkal, že by mohl
něco dokázat (úsměv). Teď jsme povětšinou v kontaktu jen telefonicky, ale
když to jde, tak on přijede na Hanou, nebo já na jeho zápasy.“
PAVEL KUMSTÁT,
bývalý obránce

„J jsem nikdy nebyl žádná hvězda
„Já
hráč, snažil jsem se hrát
t
a technický
i dozadu. Nebýt skvělých
d
poctivě dopředu
čů, které jsem měl a mám,
sp
spoluhrá
bych určitě tolik gólů dát nemohl.“
tak by

Třinec, nebo někdo jiný.
Takhle to nikdo nebere,
chceme vyhrát každý zápas
a připravit se dobře na play off.“
●● Může být do jisté míry nyní
výhodnější, že tentokrát nejspíš
nepůjdete na postupujícího
z předkola, což Spartě ne vždy
vyhovovalo?
„To je relativní, hrozně těžko se hledá
relativní odpověď... Nejde kalkulovat takto ani třeba tak, že byste chtěl
potkat někoho oblíbenějšího. To se
může hrozně rychle otočit. Skutečně
nelze říci, co je horší a co lepší...“
●● Přesto, co vám o soupeřích
ukázala aktuální sezona a hlavně
vzájemné zápasy?
„To, že všechno jsou špičková
mužstva s vynikajícími hráči. Hráli jsme s nimi vyrovnané zápasy
a těch kvalitních týmů je letos
mnohem víc, mohl bych jich
jmenovat devět deset. Jsou
kách se nepočíto všechno velmi podobné
tají plusy. Dá se říct, že
zápasy jen s malými rozse snažím hrát takový nátladíly a očekávám, že velikový hokej a i ve Varech jsem
ce vyrovnané budou
byl kromě jedné sezony v plusu. Jde
i všechny série, ať
o statistiku, která vypovídá o komna sebe narazí
plexnosti hráče. Já jsem nikdy nebyl
kdokoliv.“
žádná hvězda a technický hráč, snažil
jsem se hrát poctivě dopředu i dozadu,
takže možná i tímto to je.“ (úsměv)
●● Blíží se vyřazovací část, Sparta svádí bitvu o třetí místo. Jaká je
v mužstvu atmosféra krátce před
play off?
„Letošní sezona je jiná než ta minulá.
Tentokrát vládne Třinec, tak jak jsme
Foto: www.hcsparta.cz
loni vládli my. Podáváme ale stabilní vý-

●● Jak se vy osobně těšíte na vrchol
celé dlouhé
dlo sezony?
„Určitě hodně.
h
Loni mi play off nevyšlo,
nehrál jjsem dobře, nasbíral i nějaké mínusové body a góly nedával, takže určitě
mám co napravovat. Doufám tedy, že
se na vr
vrchol sezóny dobře připravíme,
bude se nám dařit a já budu prospěšnější pro mužstvo.
m
“
●● Cít
Cítíte se lépe než třeba před dvěma třem
třemi měsíci?
„Ano, to asi jo. Začátek sezony nebyl nic
moc, pak se moje hra zlepšila, ale přišel ještě jedno
jednou útlum. Teď se vrátil Lukáš Pech,
takže pln
plníme zase jinou roli a v zápasech se
nám docela
do dařilo. Takhle to ale v kolektivním sportu
s
bývá a doufám, že forma
teď přijde,
přijd nebo se aspoň nevytratí a závěr
sezony bbude nejlepší úplně.“ (úsměv)
●●Vním
●●Vnímáte, že byste jako tým v porovnání s loňskem mohli být v něčem
lepší?

„Možná bychom mohli být připravenější na nějaké nezdary. Loni
jsme šli sezonou až ke konci základní části bez nějakého zaváhání, ale
play off se nám nedařilo a výkony
nebyly ideální. Byli jsme větším favoritem, než budeme letos. Teď je
v této pozici Třinec, což je asi jediný
rozdíl. Na druhou stranu v play off
je to vždy jiný hokej a bude to o našich výkonech.“
●● Nikdy jste neplnil stránky bulváru a neúčastnil jste se žádných
výstřelků. Nechybí vám v životě
větší vzrušení?
(smích) „To opravdu ne. Abych se
přiznal, nijak nevyhledávám večírky a nemám rád velkou pozornost.
Jsem spíše takový uzavřenější, takže mi to nechybí. Bývám nervózní
z rozhovorů a televize, mám prostě
rád svůj klid.“

vizitka

PETR KUMSTÁT
✓ narozen 19. listopadu 1981 v Prostějově
✓ hráčská kariéra: Prostějov, Znojmo, Kometa
Brno, Třebíč, Karlovy Vary, Sparta Praha
✓ největší úspěchy: vítěz extraligy s Karlovými Vary
(200
(2008/2009), nejlepší střelec extraligy (2011/2012), Sympaťák extrali
traligy (2006/2007), vítěz exgtraligového hodnocení plus/minus
(2013/2014)
(20
reprezentaci odehrál osmadvacet utkání s bilancí šesti gólů
✓ v české
č
a pěti nahrávek
zajímavost: jen kousek mu chyběl k nominaci na mistrovství světa 2008
✓ zajím
do Kanady,
Ka
tým opustil až při posledním zúžení sestavy.
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Prodej písků, štěrků a kameniva
Jana
ana Maštalířová

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

se sídlem Že
ešov u Pv a Agrostroj Pv

OZNAMUJE
nové sídlo firmy
od 2. března 2015
na adrese Kojetínská 4221/15, Prostějov
(bývalé stavebniny STAVOMAT)
15021610154

15022010166

Info na tel.: 728 779 992
nalistujte
stranu 17
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Čísla z přípravy v Opavě: Dva Machálci, dvě břevna a žádný gól Martin Sus: „Gól by byl
exkluzivní reportáž
a rozhovor
pro Večerník
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1.SK PV
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OPAVA „Upozorňuji, že se nejedná o žádné přátelské, ale přípravné utkání, ´přátelák´ si můžete
hrát doma za barákem,“ zaznělo
z úst trenéra Františka Jury před
sobotním utkáním v Opavě. Apel
na organizovanou hru tentokrát
padl na úrodnou půdu a Prostějov byl v prvním poločase lepším
týmem. Výsledkem ale bylo jen
dvakrát nastřelené břevno. A jelikož branka nepadla ani ve druhé
pětačtyřicetiminutovce, odvezlo
si „eskáčko“ z horké půdy druholigového klubu cennou plichtu.
V optimálním případě se uplynulou
sobotu dopoledne mohli na hřišti
pohybovat hned tři Machálkové,
z toho dva bratři. Natržené lýtko
z přípravy s Frýdkem-Místkem počátkem února však vyřadilo ze hry
Tomáše Machálka. Ten tak pouze
s odloženými berlemi sledoval na
opavské lavičce svého bratra v roli
hlavního sudího (na čáře mával
i prostějovský Peřina) a jmenovce
Milana, který v prostějovském dresu
odehrál dobré utkání.
Trenér Jura dal příležitost ve středu
zálohy vedle Zelenky Langerovi, na

křídlech pak Sečkářovi se Šteiglem,
což se ukázalo jako dobrá volba.
Langerovi se ve středu hřiště daří výrazně lépe, což už několikrát předvedl, velmi dobré výkony podává také
Sečkář. „Poznávám stejně jako moji
předchůdci, že přechod mezi dorostem a mužským fotbalem je značný
skok, navíc hrát od počátku proti
tak kvalitnímu soupeři je něco úplně jiného, než naskočit do rozjetého
zápasu,“ podělil se Michal Sečkář
s Večerníkem o pozápasové pocity.
„Motivaci mám velkou, snažím se
na levém kraji zálohy udělat co nejlepší dojem, a pokud by mě trenér
postavil v prvním jarním kole v Holici, bylo by to splnění mého dílčího
snu,“ přeje si nadějný záložník.
Utkání příliš divácky atraktivních
šancí nepřineslo. Hrálo se většinou
mezi šestnáctkami a první nebezpečnou střelu, byť z úhlu, vyslal na
Burešovu branku Schaffartzik až
v 37. minutě. Závěr první půle však
patřil hostům. Velkou šanci si trochu
paradoxně připravila dvojice stoperů
- Zatloukal u postranní čáry vybojoval míč, posunul jej na kolegu Suse
a ten orazítkoval břevno opavské
svatyně. O tři minuty později se odražený míč při malé domů dostal ke
Šteiglovi, ten se před gólmanem Vaškem snažil situaci řešit lobem, který
skončil opět na břevně.
Do druhého poločasu zastoupil zraněného Šteigla Pančochář
a Prostějov pokračoval v kvalitním
výkonu. Postupem času začali mít
Slezané optickou převahu, kterou
ale nedokázali zúročit. Načala to
hlavička těsně mimo následovaná
Schaffartzikovou zblokovanou střelou. Kuzmanovič v 71. minutě pálil

Tomáš Machálek bude
v rekonvalescenci
dohánět fyzičku
OPAVA V předvánočním rozhovoru byl ex-prostějovský Tomáš
Machálek dobře naladěn a takto
vstoupil i do zimní přípravy. Dal
dva góly rezervě Sigmy, pak ale přišel první únorový týden zápas ve
Frýdku-Místku...
„Při samotném zákroku, který nebyl
nikterak nebezpečný, jsem si nepříjemnost zranění ani neuvědomil. Asi
jsem měl pravou nohu nataženou,
což způsobilo několikacentimetrovou rupturu v lýtkovém svalu,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku Tomáš
Machálek původ svých potíží.
Znamená to používat berle, protože na nohu nemůže došlápnout.
„Nemohu ani řídit, takže osobního
řidiče mi dělá přítelkyně,“ připomenul jednu z konsekvencí. Ta ale samozřejmě není ta zásadní. „Zranění
mě postihlo po fyzické přípravě, což
je škoda, posilovat mohu maximálně horní polovinu těla. Věřím ale,

AŤ JSI
KDEKOLIV
JARNÍ
PRÁZDNINY
NA

www.
vecernikpv.
cz

že během týdne to půjde dát se po
stránce fyzičky dohromady,“ doufá
Machálek.
Nejvíc ale bude záležet na tom, co
řeknou lékaři. „V pondělí jdu na ultrazvuk, takže budu vědět víc. Lékař
mi načrtl v nehorším případě stop na
čtyři týdny, teď ve středu to budou tři
týdny, tak snad budu moci začít s pozvolným tréninkem,“ přál by si tento
fotbalista, byť začátek sezóny už určitě nestihne.
Ke zraněnému hráči se vyjádřil i trenér SFC Opava Jan Baránek. „Je to
velký zdravotní problém, je otázka,
jak se mu podaří rekonvalescence
v průběhu následujícího měsíce.
Na konci podzimu dostával prostor
a dával góly, takže perspektivu má
slušnou. Začátek jara kvůli zdravotním potížím nestihne, ale vzhledem
k problémům v útočné fázi věříme, že
se uzdraví a najde zase formu,“ dává
svému svěřenci šanci trenér. (tok)

takový bonbónek“

Brněnský stoper se v eskáčku dobře zabydluje

Šatna v opavském tréninkovém centru neskýtala mnoho prostoru, předzápasové pokyny trenéra Jury tak dolehly k uším všech. Foto: Tomáš Kaláb
těsně nad břevno, o pět minut později se blýskl Kofroň, který vyrazil
Čelůstkův pokus z úhlu. Břevno lízal
i balón z Horkovy kopačky dvanáct
minut před koncem. A když se ani

v závěru utkání díky Kofroňovi neprosadil Scahffartzik po Mrázkově
centru, rozešli se oba soupeři již zmíněnou bezbrankovou remízou.
Statistiky z utkání najdete na straně 22.

ÚSTY
TRENÉRŮ

Jan BARÁNEK - SFC Opava:
„Byl to hodně vyhecovaný zápas s nasazením z obou stran. Prostějov hrál organizovaně a agresivně, čekal na naše chyby. V prvním poločase se nám podařily dvě
individuální chyby, nemající se systémem nic společného. Celkově byl první poločas horší druhého, v útočné fázi jsme se vůbec neprosadili, hodně jsme ztráceli
míče. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany lepší, soupeř se do žádné šance nedostal. V útoku nás ale momentálně nejvíc tlačí bota, po odchodu Ševčíka
nám chybí kreativní hráč.“
František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Hlavním pozitivem je předvedený herní výkon, určitě jsme nebyli horším týmem. Podle průběhu utkání,
kdy jsme nastřelili dvakrát břevno, jsme asi měli vyhrát.
Jsem spokojen s odpovědným a organizovaným výkonem, kterým jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili. Nechci hodnotit jednotlivce, protože dobrý výkon
podal celý tým.“

OPAVA Nový hráč na postu
stopera v těch několika přípravných zápasech dokazuje, že je to „pan fotbalista“.
Nesmlouvavý obránce se
zákroky ostrými jako břitva,
mnohdy se pohybujícími na
hraně pravidel, dává naději,
že obranný val před gólmanem Burešem bude dostatečně pevný. Večerník jej
exkluzivně vyzpovídal přímo
v Opavě po přípravném duelu, v němž se mohl zapsat i do
listiny střelců.
Uvědomili jste si, že jste
jako stoperská dvojice vypracovali největší šanci zápasu?
„To je vlastně pravda. Kolega to
dobře vybojoval u lajny a já trefil
břevínko. Škoda, kdyby to šlo trochu níž, byl by z toho gól.“ (úsměv)
Předpokládám, že jste jich
i tak už pár nastřílel?
„Ze standardních situací se párkrát
zadařilo, ale je pravda, že tohle by
byl takový bonbónek. A to ještě
trefil Šteigl po chvíli další břevno.
Mohli jsme klidně vyhrát.“
Jaký dojem na vás udělala
druholigová Opava?
„Byli jsme určitě lepším týmem,
dokonce jsme i lépe kombinovali, hráli jsme dobře v bloku, takže
soupeři nezbylo než se snažit nakopávat balóny za obranu. První
poločas nic nepředvedli, ale ve
druhé půli se zvedli a bylo to už

Foto: Josef Popelka
trochu těžší, ke konci nám už maličko docházely síly. Narazili jsme
prostě na srovnatelného soupeře.“
Jaké jsou vaše dojmy z dosavadního působení v Prostějově? A jak jste se v týmu zabydlel?
„Jsem v pohodě, nemám naprosto
žádný problém. Jsou tady talentovaní hráči, doplnění zkušenými,
takže si myslím, že by to mohlo
fungovat. S Tomem Zatloukalem
máme na to vytvořit dobrý stoperský tandem. Mám z toho zatím
dobrý pocit, ale vše ukáží až soutěžní zápasy.“
Nyní vás čeká další druholigový celek, Zlín. Bude to
podobné?
„Těžší. Zlín má určitě větší herní
kvalitu, takže nás v defenzivě prověří mnohem víc, než dnes Opava.“

Kralice zužitkovaly náskok v zimní přípravě
exkluzivní reportáž
a rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

S KON
KR N/H
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KONICE Vlastně přesně po roce
přivítala v zimní přípravě Konice na
domácí umělce „Pod Kučerákem“
tradičního soupeře z krajského přeboru Kralice na Hané. Domácí se
zaslouženě ujali vedení, k němuž jim
ale hosté snaživě dopomohli, ještě
do poločasu bylo srovnáno po faulu
na Valtra, když sám postižený proměnil penaltu. V druhé půli už ale
dominovali rozehranější, a tudíž fotbalovější hosté, kteří Dostálem strhli
vedení na svou stranu. V samotném
závěru výsledek ještě pojistili.

„Máme za sebou už čtyři přípravné
zápasy, takže bych si hru představoval lepší, byť výhra vždycky potěší,“
hodnotil zápas z kralického pohledu
trenér Ivo Gottwald. „V organizaci
hry nám to poprvé zavrzalo, s defenzivou jsem tedy nebyl příliš spokojen.
Po příchodu k týmu jsem změnil herní systém ve snaze omezit množství
obdržených branek, takže zajištěná
defenziva je pro nás prioritou. Zkrátka se snažíme hrát méně moderně
a více takticky,“ vysvětlil svůj přístup
a specifické rozestavení kralické jedenáctky trenér Gottwald.
Konický lodivod Roman Jedlička musí
brát při plánování přípravy v úvahu
počasí na výše položeném Konicku.
„V lednu jsme netrénovali a bylo mi
jasné, že jakmile budeme chtít začít,
počasí se zvrtne,“ vysvětlil fakt, že sehráli teprve první přípravné utkání.
„Vlastně jsme se poprvé takhle potkali, takže výsledku vůbec nepřikládám
váhu, spíše mrzí dvě zranění,“ shrnul
dojmy z utkání kouč Sokola Konice.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22.

Před kralickou brankou bylo rušno i ve druhé půli, nikdo z červenobílých
domácích se už ale netrefil.
Foto: Tomáš Kaláb

Kostelec trénoval s Olgou Šípkovou
PROSTĚJOV Netradiční zážitek
si ze soustředění v Jeseníkách odnesli fotbalisté Kostelce na Hané.
V pátek totiž do Loučné nad Desnou zavítala Olga Šípková, s níž
celá skvadra absolvovala lekci
aerobiku.
„Zúčastnili se všichni a byla to
adekvátní náhrada tréninkové jednotky. Celkově si hráči zaslouží pochvalu za to, že absolvovali všechny
jednotky. Na soustředění jsme odjeli v sobotu s osmi hráči, v pátek
pak dorazili čtyři pracující a studenti, takže nás bylo celkem dvanáct
a já,“ hodnotil kostelecký trenér Ivo
Vykopal.
Na soustředění jel i zdětínský Martin Řehulka, naopak kvůli horečkám
chyběl Vařeka, Langr si zlomil ruku,
a Walter chce odejít do Mostkovic.

CHCETE
Večerník
NADÁLE
ZA PATNÁCT
KORUN?

Foto: internet

To potvrdil i kouč tamějších fotbalistů Jiří Kamenov. „Proti dorostu 1.SK
dal dvě branky a budeme o něm jednat. Na zkoušce tu máme i Brosse
a uvidíme co nastane u syna, jenž je
v Kralicích, ale trápí ho zranění a nemoc,“ sdělil trenér nováčka I.A třídy.

Novice v kádru má i Jesenec. Z hostování v Kladkách se vrátil Josef Konečný, na zkoušce je i kmenový hráč
Konice Michal Drešr. „Vše je v jednání, snad to ale klapne. Pepa je náš
a Michal má také zájem,“ těší se z posílení trenér Petr Tichý starší. (jim)

nalistujte
stranu 17
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basketbal

ORLI TO DOKÁZALI. DOSÁHLI NA

OREL
PODLE

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH V HISTORII

VEČERNÍKU
RADEK
NEÈA
È
NEÈAS

původní zpravodajství

V semifinále
f
s Brnem se ještě zahříval. Ve finále
Českého pohár
poháru však už bylo jasné, že povede svůj
tým za vítězstvím jako pravý vojevůdce. Již za stavu
14:6 měl na kontě šest bodů a udával svým
Orlům tón. Často ležel v utkání na zemi
a nastavoval své tělo všude, kde
bylo třeba. A jako vždy svým nenáp
padným stylem dirigoval a burcoval
muž
mužstvo. Vítěznou titulovou bitvu s Děčínem končil na 10 bodech, 8 doskocích
a 3 ziscích.
zis
Především za svůj univerzální
výkon byl prostějovský lídr Radek Nečas zvolen MVP turnaje,
t
který pro Orly bude mít už
navždy př
přívlastek historický.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kapitán si šel pro dva poháry

Brno (lv) - Prostějovský kapitán
Radek Nečas nedělal ze své funkce
před sezonou žádnou senzaci. Sám
připomínal, že v kabině je celá řada
kvalitních hráčů, kteří si uvědomují,
co je třeba dělat na hřišti. „Kapitán má
u nás prakticky jedinou povinnost. Jde
pro pohár pro vítěze. Pokud je k tomu
příležitost,“ usmíval se Nečas na začátku soutěžního ročníku. Hned při první příležitosti si prostějovský pivot výhodu své pozice patřičně vyzkoušel.
Po vítězném utkání ve finále Českého
poháru si nejdříve došel pro trofej pro
nejlepšího hráče finálového utkání.
Generálku zvládl bravurně, a pak zvedl nad hlavu i hlavní trofej. „Po řadě let
má pohár jiného vítěze a jsme hrdí, že
je to právě Prostějov,“ prohlásil Nečas,
který druhou nejvýznamnější soutěž
vyhrál po desáté v kariéře. „Příjemné
bylo i to, že jsem k zápasu jel rovnou
z domu,“ usmíval se spokojeně brněnský rodák.
Šampaòské bouchalo
až v kabinì
Brno (lv) - Ženský prvoligový zápas
Brna a Šumperka, který se hrál krátce
po skončení finálového duelu, výrazně ovlivnil vítězné oslavy hráčů Ariete Prostějov. Na palubovce nebouchalo šampaňské, chyběly doutníky
a došlo pouze ke stříhání síťky přes
velkou nespokojenost správce haly
Rosnička. „Soupeři následujícího
prvoligového zápasu se nedohodli
na přeložení utkání. Kvůli tomu musely být naše oslavy přímo na hřišti
skromnější,“ poznamenal generální
manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich. „Ale vůbec nám to nevadilo.
V šatně už bylo všechno, jak má být,“
dodal Fridrich. Celý tým i vedení
klubu se před předáním trofeje převléklo do vítězných triček, dostalo
se i na fanoušky, kteří přicestovali
do Brna a táhli hráče za úspěchem.
„Věřili jsme, že to může dopadnout
dobře a trička pro pohárového vítěze
vyrobili. Jen byla před zápasem schovaná, abychom něco nezakřikli,“ uvedl se smíchem přešťastný Fridrich.
Poøádající klub oslavil bronz
Brno (lv) - Divokou kartu využil
parádně domácí klub z Brna. Basketbalisté Mmcité po bojovném výkonu podlehli Prostějovu, v utkání
o 3. místo ale dokázali uspět, když
porazili silné Pardubice 90:79 a získali
právem bronzové medaile. „Pro Brno
je to rozhodně úspěch. Fanoušci byli
báječní. Myslím, že jsou se třetím místem spokojeni. Stejně jako náš tým.
Nám bronz stačí, tak jsme Prostějov
pustili dál,“ smál se spokojený Jaroslav
Prášil, který do Brna přestoupil právě
z Prostějova. Poražené Pardubice byly
naopak z průběhu celého finálového
turnaje hodně zklamané. Jejich hráči
si totiž jeli pro celkové vítězství. „Po
semifinálové porážce jsme se asi na
zápas o třetí místo nedokázali pořádně namotivovat. I tak jsme měli šanci
vyhrát, ale nakonec rozhodla větší
bojovnost Brna a naše únava,“ řekl
pardubický kapitán Lukáš Kotas.

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
BRNO Na šestý pokus se basketbalisté Ariete Prostějov
dočkali vítězství v Českém poháru. V předcházejících pěti
finálových zápasech na své
soupeře nestačili, tentokrát už
ale zvedali nad hlavy vítěznou
trofej. „Je to největší úspěch
v historii klubu. Všichni máme
obrovskou radost. Tým, který
se dal před sezonou dohromady, ukázal, jak je hladový po
úspěchu. Ve finále ukázal obrovskou sílu a vůli po vítězství,“
vysekl poklonu celému týmu
předseda klubu Ivan Pospíšil.
Při neúčasti Nymburka v Českém poháru 2014-2015 se ostatním klubům
otevřela cesta za velkým úspěchem.
I proto se hráči během finálového
turnaje vydali ze všech sil. Maximální
nasazení zdobilo všechny účastníky.
Výkon Orlů však přece jen o kousek
vyčníval. Ve finále s obávaným soupeřem dokonce chvílemi vedli až
o osmatřicet bodů. „Bylo to něco neuvěřitelného. Děčín nám přitom nic
nedaroval, hrál tvrdě jako obvykle.
Stejně jsme jeho hráče dokázali zastavit. Byl to z naší strany jedinečný

Snímek do albumu! Společné foto celého týmu a věrných fanoušků, kteří nechyběli ani v Brně vzniklo jen pár minut po
skončení finálového mače Českého poháru.
Foto: www.cbf.cz

výkon,“ unášel se na vlně euforie Petr
Fridrich, generální manažer Ariete.
Děčín před posledním utkáním celé
soutěže oplýval sebevědomím a spoléhal se na týmový duch i kolektivní
pojetí hry. V samotném zápase se
ovšem jako nesobecky fungující tým
nepředstavili. Snaha o individuální
prosazení přinášela střely z nepřipravených pozic. Například rozehrávač
Vyoral měl na svém kontě jedinou asis-

tenci, ale rovných jedenáct střeleckých
pokusů. Trefil se pouze dvakrát. „Oni
hráli to svoje tiki-taka a my basketbal,“
pousmál se Jan Tomanec. Narážel tak
na děčínské přirovnání, podle něhož
Severočeši hrají podobně jako fotbalová Barcelona a mají hru založenou na
velkém množství přihrávek.
První vrchol sezony zvládli basketbalisté parádně. V průběhu soutěže
porazili čtyři ligové soupeře a nenašli

přemožitele. Potvrdili, že přes velkou
obměnu kádru po minulé sezoně,
patří stále mezi nejlepší. A budou připraveni bojovat také o ligový úspěch.
„Vyhrát takovou trofej je příjemné. Je to
vynikající pocit. Už kvůli tomu, že na ni
Prostějov musel dlouho čekat,“ uvedl
kouč Ariete Zbyněk Choleva. „Teď si to
chvilku užijeme a půjdeme dál. Sezona
nekončí a v lize chceme skončit co nejvýše,“ dodal Choleva.

Přestože byly oslavy hráčů Ariete
omezené, tradiční rituál v podobě
odstřížení vítězné síťky si hráči Prostějova neodpustili. A je jasné, že od
soboty jde o nejcennější relikvii v historii prostějovského klubu.
Foto: Michal Müller

Střelec Dylan Talley: „Na takový zápas se DĚČÍN NEMĚL NÁROK

prostě každý musí připravit“
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
BRNO V posledních ligových zápasech nehrál Dylan Talley v obvyklé pohodě a pouze
průměrný výkon podal také v pohárovém semifinále proti Brnu. V rozhodujícím zápase ale
odvedl skvělou práci. S dvaadvaceti body byl
nejlepším střelcem Orlů a svými odvážnými
průniky pod koš i přesnými trojkami pomohl
rozklížit obranu Děčína. „Už ráno před zápasem jsem cítil, že odvedu, co bude třeba,“ tvrdil
po utkání v interview pro Večerník Dylan Talley.
●● V semifinále proti Brnu jste nehrál dobře. Co se
změnilo během čtyřiadvaceti hodin?
„Ještě v průběhu prvního zápasu mi bylo opravdu hodně
špatně. Pro finálový zápas se ale prostě každý hráč musí
patřičně naladit. To se podařilo. Byl jsem maximálně
koncentrovaný, nemyslel na nevolnost. Nic mě neomezovalo.“
●● Zdálo se, že vám vůbec nevadí nepříjemná obrana Děčína. Spíše jste si to užíval. Měl jste stejný pocit?
„Prostě miluji velké okamžiky. Hrát finále je něco úžasného. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Pomohl jsem týmu
vyhrát jeho první velký titul a teď můžeme slavit. Tak si
to všichni představovali.“ (úsměv)
●● Jak se vám líbila atmosféra rozhodujícího utkání?
„Byla parádní. Bubeníci se činili. Ten rámus byl vážně
hodně silný. Zdálo se, že je v hale snad deset tisíc lidí.“
(smích)
●● Stačil jste v té vřavě vnímat vlastní statistiky?
„Takový zápas vás pohltí, vnímáte jen dění na palubovce.
Běháte od jednoho koše ke druhému, snažíte se týmu co
nejvíce pomoc. Na nic jiného nemyslíte. Na statistiky se
podíváte, až to skončí.“
●● V obraně jste dostal na starost Tuckera, který se
téměř neprosadil. Jak jste vnímal vzájemný souboj?
„Nevěděl jsem dopředu, že Tuckera budu bránit. V každém případě jsem se snažil odvést pod vlastním košem
maximum. Věděl jsem, že je to jejich klíčový hráč, takže

BK DE
BK PV

51
84

BRNO – Rozhodující utkání o vítěznou trofej v Českém poháru
slibovalo napínavou podívanou do
poslední minuty. Hráči Prostějova
ale nabídli naprosto odlišný scénář. Téměř bezchybným výkonem
zválcovali děčínského soupeře a po
vysokém vítězství v poměru 84:51
ovládli prestižní soutěž.
Na úvodní koš Slezáka ještě v první minutě odpověděl Stria, od té doby ale Válečníci
tahali za kratší konec. Nedokázali se prosadit přes těsnou obranu Orlů, i když v několika případech po útočném doskoku
získali opakovanou střelu. Přesto v 7. minutě Hanáci vedli 12:4, a když se soupeř
dostal chvílemi na menší rozdíl, udrželi
náskok osmi bodů až do konce zahajovací
čtvrtiny (20:12).
Severočeši se dlouho nedostali do
kontaktu ani v dalších okamžicích.
Trojka Slezáka upravila skóre na 23:14
a koš s faulem v podání Tomance už ve
14. minutě znamenal dvouciferné ve-

Tým Orlů bezprostředně po zápase v šatně. Foto: Michal Müller

“

Bubeníci se činili. Ten rámus
byl vážně hodně silný. Zdálo se,
že je v hale snad deset tisíc lidí.

jsem se ho snažil odříznout ze hry nejlíp, jak jsem uměl,
a naháněl ho, aby dal co nejmíň. Docela se to dařilo.
●● Vnímali jste pohárové finále jako odvetu za domácí ligovou porážku?
„Děčín nás doma porazil a byl to první soupeř, který
u nás vyhrál. Museli jsme dokázat, že jsme lepší. Jsem
šťastný, že se to povedlo.“

dení (26:14). Až v této situaci se hráči
Děčína zvedli a kontrovali šňůrou deseti
bodů. V 17. minutě už prohrávali o jediný bod, závěr druhého dějství přesto patřil prostějovské sestavě, která odskočila
na 36:29.
Celé finále rozhodla třetí čtvrtina, kdy
se Orli rozehráli v excelentnímu představení. Válečníci nevěděli, co mají dělat.
V obraně nestačili pokrýt skvělé kombinace Hanáků a na útočné polovině se nedokázali prosadit přes precizní defenzivu.
Bodový rozdíl mezi soupeři rostl obrovskou rychlostí a na konci této pasáže bylo
rozhodnuto (63:35). Děčín v této čtvrtině zaznamenal pouze šest bodů.
Prostějovský soupeř byl na lopatkách.
Pálil z nepřipravených pozic, nestačil se
vracet na vlastní polovinu a ve 34. minutě to bylo o propastných pětatřicet
bodů (70:35). Orli si své minuty užívali
plnými doušky a v nasazení nepolevili ani
v prostřídané sestavě. Na to už se nemohl
dívat ani děčínský kouč Pavel Budínský,
který za protesty dostal nesportovní
chybu. Jeho týmu ale ani to nepomohlo.
Zásluhou Linharta, který v poslední minutě proměnil dva trestné hody, se sice
Válečníci dostali přes padesát bodů, na
víc ovšem neměli šanci dosáhnout.

CO ZAZNĚLO NA TISKOVCE...
E...
Zbyněk Choleva (Ariete Prostějov):
Z úspěchu máme pochopitelně velkou radost. Chtěli jsme pro Prostějov získat
pohár, a to se podařilo. Pro celé utkání byla zlomová třetí čtvrtina. Třetí čtvrtina
byla zlomová pro celý zápas. My jsme dali sedmadvacet bodů a Děčínu jsme dovolili vstřelit jen tři koše. Skvělá byla především obrana. Ta nám zajistila opravdu
velký náskok. Díky němu jsme si mohli konec zápasu pěkně užívat.
Pavel Budínský (BK Děčín):
Ten výsledek je pro nás krutý ale musíme přiznat, že jsme byli vyrovnaným
soupeřem pouze několik minut. Začali jsme špatně, soupeř naopak hrál agresivně od úvodního rozskoku. První poločas ještě z pohledu výsledku neskončil úplně špatně, začátek třetí čtvrtiny nás ale dostal do kolen a už jsme se nedokázali zvednout. Máme zápasy, kdy nedáváme body, a pak těžko hledáme
někoho, kdo by to otáčel. Soupeř naopak byl sebevědomý a hrál výborně.

Pondělí 23. února 2015
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sport

BOXEŘI MAJÍ VOLNO, PŘÍCHODY NEPLATÍ
PROSTĚJOV V sobotu 28. února měli
boxeři BC DTJ Prostějov podle rozpisu
soutěže absolvovat další kolo středoevropské interligy. Jenže se tak nestane.
Zástupci hostujícího Big Boardu Praha
požádali vzhledem k účasti na mezinárodním turnaji o odložení vzájemné
bitvy a tak se i stalo. Druhou starostí pro
trenéra Petra Novotného je fakt, že Vasil
Ducár ani Adam Kolařík nemohou tým
do zbytku soutěže posílit.

„Jsem z toho všeho rozhořčený, ale co se dá
dělat. Řídící výbor neuznal hostování a přestup, prosadili si své. Není to dobré pro Prostějov a musíme přijít s plánem B. Už jej máme
a půjde o žolíka, zatím je to ale tajemství,“
sděloval novinky kouč prostějovského „áčka“.
A důvodem pro odklad utkání 6. kola interligy je plnění si reprezentačních povinností
Davida Hoška, Zdeňka Chládka a Erika
Agateljana na soustředění českého národního týmu a turnaje Strandja v bulharské

Sofii. Jejich hlavní trenér Michal Soukup
navíc v témže okamžiku plní roli pomocného sekundanta u ženské reprezentace.
„Je to nejstarší evropský turnaj, na jaře
tam bude mistrovství Evropy coby kvalifikace na mistrovství světa, odkud se
bude dát kvalifikovat na olympiádu,
takže to chápu. Proč se s tím ale hned
nepočítalo při skládání kalendáře, když
o tom věděli?“ tázal se nahlas Novotný.
Nejbližším vystoupením borců BC DTJ

tak bude až v sobotu 21. března souboj v
polských Gliwicích. „Mrzí mě to. Jsou dva
měsíce pryč a ještě jsme neboxovali. Následný souboj s Nitrou možná z 11. dubna přeložíme na první dubnový víkend,
to jsou ale zrovna Velikonoce. A s Prahou bychom se chtěli utkat dva týdny po
Nitře,“ nastínil Petr Novotný nahuštěnější
jarní program společně s poděkováním
městu Prostějov, Olomouckému kraji
a všem sponzorům.
(jim)

KRÁSNÉ BITVY

mládežnic s Olympem

PROSTĚJOV Předposlední dějství
nadstavbové části extraligy mládeže ČR
2014/2015 v dívčích kategoriích U19 a
U17 přineslo velmi kvalitní a divácky atraktivní souboje mezi VK AGEL Prostějov
a PVK Olymp Praha. Naše kadetky svedly s největším rivalem přímé bitvy
o vedoucí příčku, kterou po výsledcích 3:2
(26, -24, -26, 21, 13) a 1:3 (-15, 12, -13,
-25) těsně o jediný bodík uhájily. Juniorky
vékáčka čelily nejsilnějšímu týmu soutěže,
a to statečně, když nejprve zvítězily 3:2 (23,
Vítězstvím ale jeho starosti neskončily, kro-21, 18, -12, 10) a v odvetě podlehly sokovi
mě komplikujícího se návratu Šestořáda s
Valachem totiž přišel k nečekanému úrazu
i smolař Bečička. „Má zlomené jedenácté
žebro, přišel na to až ráno, když se mu v noci
špatně spalo. Utkání dohrál a sám neví, kdy
přesně k tomu došlo. Bylo to stoprocentně
ve druhé půli, musel ale po nějakém souboji
narazit na ruku nebo nohu,“ nechápal zkušený lodivod.
I proto mu tak nesmírně vyhovuje, že
duel čtrnáctého kola na půdě Hustopečí
byl kvůli problémům s halou přesunut ●● Bylo pro vás těžké zvládat místy
až na počátek května, týden před derby velice nabitý program s několika duely
s Kostelcem. „Nejdříve tak budeme hrát za týdně?
dva týdny doma proti Bohunicím ‚B‘ a musí- „To jako že už jsem stará? (směje se
me tento výsledek potvrdit, byl to jen jeden a hrozí prstem) Každopádně není vůbec
krůček v dlouhodobé soutěži,“ sdělil Alois snadné, když někdy máme tři utkání
Jurík.
(jim) v jednom týdnu a k tomu navíc denně
Statistiky z utkání najdete na straně 23 tvrdě trénujeme, čímž se únava rychle
hromadí. No, a pokud se ještě přidalo
dlouhé cestování se změnami časových
pásem v Rusku i Ázerbájdžánu, na člověka to mohlo dolehnout. Všechno jsme ale
s holkama nakonec nějak zvládly, takže
Mayer, překvapil mě Švec i spojky Smékal, není na co si stěžovat.“
Dostál a nakonec osmigólový Přikryl,“ ●● Úvodní vrchol sezóny máte za sebou.
uznal zkušený stratég.
Nehrozí nyní určitá ztráta motivace?
O držiteli obou bodů se rozhodlo až v sa- „Věřím, že ne. Všechny víme, proč jsme
motném závěru, kdy se Kostelci nepodaři- tady a že Prostějov musí každý rok vyhrát
lo dokonat obrat. „Vypadalo to, že soupeř Český pohár i extraligu. Pohárové finále
fyzicky odchází a v šestapadesáté minutě to nás čeká už teď za několik dnů, tím pádem
bylo jen 27:25, pak jsme ale udělali několik máme hned novou motivaci a podle mě
technických chyb v útočné činnosti. Snažili nehrozí, že by po téhle stránce hrozil nějaký
jsme se rychle zakončit, ale nepodařilo se problém. Naopak jednoznačně půjdeme
nám to. Hráli jsme vabank a domácí pro- za ziskem obou národních trofejí.“
středí rozhodlo,“ poznamenal k tomu Jiří ●● Středeční finále Českého poháru
Grepl.
(jim) absolvujete v Plzni proti Olympu Praha.
Statistiky z utkání najdete na straně 23
Jak těžké to bude střetnutí?

Prostějov dokázal vyzrát na Napajedla
Domácí Bečička dohrál utkání se zlomeným žebrem

S PRO
TJ NAP

28
25

PROSTĚJOV Před týdnem ztratili prostějovští házenkáři utkání na půdě Telnice
až v samotném závěru. Při sobotní domácí premiéře v tomto kalendářním roce si
vedli o poznání lépe a v posledních pěti
minutách nedovolili nováčkovi z Napajedel ani jednou skórovat. I díky tomu se tak
Sokol II posunul před svého víkendového soupeře a jen skóre je dělí od čtvrtých
Hustopečí.
„Jsem maximálně spokojen se ziskem dvou
bodů, klobouk dolů před výkony hráčů. Bylo
to kvalitní utkání o špici druhé ligy a dovo-

lím si říci, že takové zápasy se hrají i v první
lize. Soupeř nás donutil hrábnout si na dno a
mohlo se to líbit divákům, kteří nás povzbuzovali,“ rozplýval se trenér vítězů Alois Jurík.
Jeho týmu vyšel hned vstup, co pět minut, to
tři vstřelené branky. Poté se sice hosté dotáhli
a dokonce šli i do mírného vedení, první půle
však nakonec skončila nerozhodně.
„Napajedla jsou velmi kvalitním celkem
v útočné části, ale horší v obraně, to se splnilo a
diváci mohli vidět v první půli střelecké hody.
My jsme nezvládali souboje jeden na jednoho a obrana byla nedůsledná při střelbách
z devíti metrů. Navíc jsme se dopustili osmi
technických chyb, takže byl výsledek takový,“
zanalyzoval Jurík prvních třicet minut.
Po rozmluvě v šatně tak došlo k přehodnocení systému a novinka byla osobní obrana
na nejlepšího hráče soupeře Jana Šášu, který
nastupuje i v extraligovém Zlíně. „Dopustili

jsme se méně technických chyb, nepouštěli
jsme je tak tolik do útoku a efekt se dostavil.
Po přestávce jsme dostali jen osm branek. Od
začátku to ale bylo vyrovnané a nikomu se nepodařilo více odskočit. Rozhodly až poslední
minuty,“ užíval si vydařeného závěru.
Před zápasem přitom musel řešit vážné starosti, k zraněným Šestořádovi, Valachovi,
Jurečkovi a Bokůvkovi se totiž přidal i s kotníkem laborující Kozlovský a Mikulka s Burgetem nastoupili kvůli teplotám a zažívacím potížím se sebezapřením. „Ještě v poledne jsem
nevěděl, jaká bude sestava... Po vleklém zranění ale nastoupil Bečička a svým výkonem mě
velmi příjemně překvapil. Nakonec rozhodl
excelentní výkon Jiřího Hrubého v bráně,
naše připravenost na Kosinovu osobku, kdy
rychlonohý Procházka využíval roztažené
obrany soupeře, a větší vůle a touha porvat se
o body,“ poděkoval hráčům za přístup.

S TEL
S KOS
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TELNICE, PROSTĚJOV Na svůj první bod zatím házenkáři Kostelce stále
čekají marně. Na úvod doma ztratili
slibně rozehraný zápas s Ivančicemi,
s prázdnou se vrátili i z Telnice. Ta se
tak na ně bodově dotáhla. A Kostelec
se začíná propadat tabulkou, od po-

TOMANEC S KOUŘILEM POSLAL ORLY DO FINÁLE
M BRN
BK PV

67
75

BRNO, PROSTĚJOV I s novým pivotem Larry Coxem nastoupili brněnští
basketbalisté do utkání proti Prostějovu. Přesto se v semifinálovém duelu
Českého poháru radoval favorit. Orli
ale museli o postup bojovat až do poslední čtvrtiny. V ní získali rozhodující
náskok a po roce opět postoupili do
finále druhé nejvýznamnější domácí
soutěže. Ariete nakonec v pátečním večeru zvítězilo 75:67 a vyhrálo i pátý vzájemný zápas v probíhající sezoně.
Od začátku souboje se domácí snažili držet vyrovnanou partii, což se jim dlouhé
minuty dařilo. Basketbalisté Brna spoléhali
především na své podkošové hráče a na
Prostějov tato taktika platila. Orli na začátku
sice vedli, v následujících minutách ale neubránili výborně hrajícího Šišku a dvě minuty
před koncem desetiminutovky ztráceli čtyři
body. Až v závěru čtvrtiny se prosadili a před
první pauzou vedli o dva body - 22:24.

Ve druhé části se už hosté dokázali prosadit.
Roman Marko dokázal ubránit Bennetta
a souhra Brna vázla. K tomu prostějovský rozehrávač dokázal přidat i důležité body a právě jeho trojka znamenala v 17 minutě vedení
37:29. Vzápětí odpověděli domácí pivoti
a snížili na rozdíl dvou košů, do kabiny přesto
Orli odcházeli za příznivého stavu 41:35.
Po změně stran se Brno výrazně zlepšilo a sahalo po velkém překvapení.
Do provozní teploty se dostal Bennett
a jeho body i asistence přinesly vyrovnání. Nadšeně hrající domácí šli dokonce
ve 28. minutě po koši Dygrýna znovu do
vedení - 54:51. Až za tohoto stavu Orli
zabrali a pomohlo jim k tomu i střídání.
Novou energii dodal týmu Kouřil a o body se staral především Tomanec. Jeho zásluhou šli do poslední části napínavého duelu
Orli za příznivého stavu 59:57.
V poslední desetiminutovce už domácí
nestačili. Tomanec zásobovaný Kouřilem
přesnými pasy natáhl vedení Prostějova
až na 71:61 ve 36. minutě. Překvapení na
úkor favorita se nekonalo. Sestava Ariete
si v koncovce dvouciferný náskok hlídala
a těžené střely Brna neměly šanci na úspěch.
Poslední slovo měl sice Krakovič, jeho smeč
ale neměla vliv na vítěze utkání.

CO ZAZNĚLO NA TISKOVCE...
E...
Vladimir PAUNOVIČ - Mmcité Brno:
„Chtěli jsme bojovat celých čtyřicet minut a především tvrdě bránit. Trápili jsme
favorizovaný Prostějov téměř pětatřicet minut, což není špatné. S konečným výsledkem jsme strašně zklamaní. Udělali jsme pár chyb v poslední čtvrtině, kde se utkání
lámalo. Během chvilky tým ztratil vedení a najednou prohrával o šest bodů. Závěr se
nám prostě nepovedl. Mrzí mě to, protože kluci si zasloužili vyhrát...“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Samozřejmě se nabízelo trochu podcenění, protože v lize je Brno dole. Zkušenost z
ligy s ním máme, tam jsme vždycky udávali hře tón my. Soupeř nám dělal velké problémy v situacích jeden na jednoho, kdy nás obcházel a také na útočném doskoku. Naštěstí jsme pak zahráli kombinačně, spadla nám nějaká střela a byli jsme silní pod košem.
Byl to velmi těžký zápas až do poslední čtvrtiny, kde jsme trošku odskočili.“

CHCETE Večerník
NADÁLE ZA PATNÁCT KORUN?

nalistujte
stranu 17

ale bohužel z poslední ‚devítky‘ dostali na
15:12,“ přibližoval Grepl dění v první půli.
To vstup do druhé půle byl o něčem úplně
jiném. „Během tří minut jsme srovnali na
15:15. Pak se to trošku tahalo a vypadalo to,
že dostáváme domácí pod tlak. Nepodařilo
se však a skončilo to takto. Bylo to vyrovnané utkání a škoda těchto dvou bodů, mohli
jsme je udělat,“ litoval porážky.
Na výkonu hostů se promítla i nekompletní sestava. Kvůli zraněnému kolenu scházel
Varhalík, nemoc vyřadila Vymětala a po
stejných trablech se vrátili Michal a Tomáš Frelichové. „Výborný výkon předvedl

posílenému o čtyři hráčky ženského áčka
1:3 (-18, 23, -14, -21). Nadstavbu mladé
„Agelky“ zakončí o nejbližším víkendu
v Českých Budějovicích.
Extraliga kadetek, skupina o 1. až 6. místo po 10. kole: 1. Prostějov 39, 2. Olymp
Praha 38, 3. Řepy 28, 4. České Budějovice
26, 5. Šternberk 16, 6. Přerov 15.
Extraliga juniorek, skupina o 1. až 6.
místo po 10. kole: 1. Olymp Praha 43,
2. Brno 35, 3. České Budějovice 34, 4.
Prostějov 29, 5. Ostrava 11, 6. Žižkov 10.
(son)

SONJA BOROVINŠEK:
Letošní sezónu si ohromně užíváme
➢ ze strany 36

Kostelec nebodoval ani v Telnici
sledního místa už je to jen pět bodů.
„Není to příznivá situace, vyhrály totiž
i Brno a Bohunice. Na druhou stranu nejde
ani o žádnou katastrofu, potřebujeme však
v neděli bodovat a spodku se vzdálit,“ přeje
si trenér poražených Jiří Grepl úspěch při
nedělním domácím souboji proti Maloměřicím.
V telnické nafukovací hale nevyšel jeho celku úvod a po čtvrthodině hry to bylo 11:5
pro domácí. „Udělali jsme změnu v bráně
a Mayer se opravdu chytil a pomohl mužstvu snížit až na tři branky na 13:10 a dokonce ve třicáté minutě na 14:12. Pak jsme

39

„Podstatné je nepodlehnout dojmu,
že po extrémně náročných zápasech
v Champions League na nejvyšší mezinárodní úrovni to teď proti českému
a papírově slabšímu soupeři půjde samo.
Musíme hrát svůj kvalitní volejbal, nedělat zbytečné chyby, nepouštět Olymp nahoru a zvládnout celé utkání jak herně,
tak především v hlavách. Potom se nám
podaří splnit roli favorita.“
●● Váš letošní hráčský kolektiv působí navenek snad ještě pozitivnějším
a soudržnějším dojmem, než také výborné mančafty z předchozích let. Čím to?
„Je pravda, že během této sezóny si
s holkama všechno společně až neskutečným způsobem užíváme. Už v minulém ročníku jsme vytvořily perfektní
partu a fungovaly skvěle, ovšem teď se
vše dokonale sešlo a cítíme mezi sebou
něco navíc, co ani nejde přesně popsat.
Každá prostě dáváme ve prospěch týmu
to své, jdeme za společnými cíli, rozumíme si volejbalově i lidsky a tahle jednota
je pak na nás logicky vidět. Ve velkoklubech s mnoha hvězdami to mají po téhle
stránce mnohem složitější. Hlavní však
je, aby nám pohoda vydržela až do konce sezóny a splnily jsme to, co se od nás
očekává.“

Šafářová porazila bývalou jedničku, přeskočila ji však Plíšková
➢ ze strany 29
DUBAJ, PROSTĚJOV Přestože se
musí smířit se ztrátou pozice druhé
nejlepší hráčky za Petrou Kvitovou,
předvedla Lucie Šafářová v Dubaji
slušnou formu a dosáhla na solidní
výsledek. Ve třetím kole si například
vyšlápla na bývalou světovou jedničku
Venus Williamsovou. Americké tenistce dovolila pouze šest her. Pak ovšem
narazila na Karolínu Plíškovou, která
se stává jejím postrachem. Zklamání
prožila česká jednička Petra Kvitová.

„Z mé strany to byl úžasný zápas. Skvěle mi vycházela taktika. Snažila jsem
se hrát rychle a chodit na síť, pokud to
bude jen trošku možné. Navíc se dařilo na servisu,“ pochvalovala si Šafářová.
V dalším kole už ale podruhé v řadě nestačila na Plíškovou. „Začátek ještě nebyl
špatný, ale postupně mi docházely síly.
Rozhodla zkrácená hra druhé sady. Pak už
byla Kája lepší,“ uznala Šafářová.
Dva třísetové zápasy odehrála v turnaji Petra Kvitová. V závěru svého vystoupení proti Suárezové dokázala odvrátit tři mečboly,
přesto se s turnajem předčasně rozloučila.
Začátek sezony Plíškovou zastihl ve skvělé
formě, což dokázala také v Dubaji. Cestou

do finále porazila v jednom zápřahu čtyři
hráčky ze světové čtyřicítky. Nezastavila
ji ani bývalá jednička Ivanovičová. „Takové šňůry mi dodávají sebevědomí. Na
grandslamu by to znamenalo minimálně
čtvrtfinále,“ poznamenala Plíšková. Po
náročných zápasech ve finále vyzvala
světovou dvojku Halepovou. Rumunská
tenistka ukázala, že momentálně hraje ve
velké pohodě a bez výraznějších problémů kontrolovala průběh střetnutí. „Z mé
strany to byl docela dobrý zápas, současně musím uznat, že příliš šancí na vítězství nebylo. Soupeřka za důležitých stavů
hrála bezchybně. Nic mi nedala zadarmo,“
uznala Plíšková.

Veselému nestaèily
ani tøi meèboly
Už po prvním utkání se na turnaji v Riu
de Janeiro loučil Jiří Veselý. Jedenadvacetiletý český reprezentant prohrál s čtvrtým nasazeným Italem Fabiem Fogninim
a k vítězství mu nestačily ani tři mečboly ve
druhé sadě. Veselý šel rychle do vedení, po
prohraném tie-breaku ale ztratil koncentraci a stejně jako v Sao Paulu prohrál hned
úvodní zápas. „Soupeře jsem měl na lopatě.
Potvrdilo se pravidlo, dokud nevyhraješ
poslední balon, není konec. Taková porážka strašně mrzí. Musím se z toho poučit a
příští týden být silnější,“ uvedl Veselý.

Prostějovskému florbalu se v regionální lize daří
PROSTĚJOV
Florbalový
oddíl SK K2 Sportcentrum existuje
v Prostějově od roku 2007 a letos vstoupil do své osmé sezóny. Již od samého počátku představitelé klubu deklarovali, že
se chtějí zaměřit převážně na mládežnické týmy a postupně vybudovat kompletní strukturu. To se letos klubu povedlo v
plné míře.
Do soutěží Olomoucké a Moravskoslezské
florbalové unie klub přihlásil celkem šest
mládežnických týmů - přípravka, elévové,
mladší žáci, starší žáci, dorostenci a junioři. Připočteme-li k tomu ještě dva mužské
týmy a jeden ženský, pohybuje se počet

členů klubu nad číslem 150. Ve spolupráci
se Sportcentrem DDM pak oddíl realizuje i
kroužky florbalu pro děvčata. Navíc v letních
měsících vedení klubu dotáhlo do úspěšného konce přestup jedenadvaceti hráčů z
konkurenčního oddílu Playmakers, který
již dále nerealizuje činnost mládežnických
týmů.
„Myslím, že jsme na dobré cestě, ale musíme se nyní hodně posunout směrem po
stránce kvalitativní,“ vytýčil nejbližší úkol
předseda oddílu Jiří Kroupa. Předpoklady pro to jsou. Junioři a dorostenci i díky
vhodnému doplnění kádru formou přestupů ve svých soutěžích obsazují první

místo tabulky. Muži A jsou ve hře o postup
do divize a další dva turnaje hodně napoví,
zdali udrží kontakt s čelem tabulky. Muži
B se v rámci Olomoucké ligy pohybují ve
středu tabulky. Starší žáci dostali za úkol
hrát v horní polovině tabulky, což se jim
zatím daří. Ženy i vinou odchodů tří velkých opor do vyšších soutěží bohužel spíše
paběrkují. Nejmladší kategorie přípravky,
elévů a mladších žáků nemají dlouhodobou tabulku a trenéři na turnajích dávají
prostor řadě dětí.
„Samozřejmě i nadále nabíráme do všech
kategorií napříč klubem a kdokoliv nás
může kontaktovat a zkusit si to. Leden a

únor jsou kritické, je potřeba hodně zamakat
a dotáhnout vše do úspěšného konce. Mezitím však uvítáme další zájemce o tento
sport,“ zve Kroupa do oddílu další adepty
florbalového umění.
V zatím posledním kole na turnaji v domácím prostředí remizovali muži “A“ se
zkušeným „béčkem“ Spartaku Přerov 5:5 a
vedoucí Jeseník porazili 8:3. S přehledem si
tedy udržují třetí místo.
Naopak záložní „B“ tým předchozí víkend
napravil své předchozí zaváhání a i díky
skvěle chytajícím brankářům deklasoval své
soupeře rozdílem třídy. V tabulce soutěže je
čtvrtý.
(tok)

Ženy VK narazí ve čtvrtfinále asi na Šternberk
PROSTĚJOV Dalších pět odehraných
střetnutí z nadstavbové části UNIQA
extraligy volejbalistek ČR 2014/15 zachovalo či ještě prohloubilo bodové rozestupy mezi jednotlivými celky tak, že
se již nyní kompletně rýsuje pořadí pro
závěrečné play off. Konec nadstavby se
rychle blíží a vzhledem k tomu nejsou
změny v tabulce moc pravděpodobné.
Ve čtvrtek 19. února byl na programu jediný duel skupiny o 1. až 5. místo, neboť
souboj TJ Ostrava - VK AGEL Prostějov
byl kvůli cestě „Agelek“ do Istanbulu odložen až na 2. března. Výše zmíněný den
tak patřil pouze bitvě KP Brno s Olympem
Praha, která skončila 1:3 (-20, 18, -12, -18).
„Hlavně v prvním setu byl zápas nervózní.
Vše se odvíjelo od příjmu a servisu, včetně
chyb na podání. Když jsme dodržovali taktiku bránění a přihráli si, tak jsme vyhrávali.

Pokud nám ale tyto činnosti nešly, tak jsme
byli horším týmem,“ analyzoval kouč Králova Pole Andre Gonzalez. „Dobře jsme
servírovali, čímž jsme soupeře odtahovali
od sítě a domácí tak nemohli hrát prvním
sledem, což je jejich velká síla. Musím pochválit celé družstvo za bojovnost,“ zdůraznil hlavní trenér PVK Stanislav Mitáč.
Kolektivu z hlavního města vyšel celý
minulý týden skvěle, když triumfoval též
v sobotu na severu Moravy a tím si pojistil
druhou pozici v soutěži. Mač mezi Ostravou a Olympem dopadl 0:3 (-15, -23,
-19). „Nekladli jsme moc odpor a dělali
spoustu nevynucených chyb. Hosté tlačili
servisem, cíleně šli po naší druhé smečařce,
odtáhli nás od sítě a my tak nemohli útočit
středem. Musíme zapracovat na odstranění chyb,“ plánoval kormidelník TJ Zdeněk
Pommer. „Jsme spokojeni se třemi body,

protože chceme jít do play off ze druhého
místa. Poučili jsme se z našeho vzájemného zápasu v Praze, tentokrát dobře přihrávali a domácí naopak. Podali jsme zodpovědný výkon,“ pochvaloval si stratég Mitáč.
Brněnský soubor naopak smutní, neboť
ztratil také druhé střetnutí v domácím
prostředí a ze čtvrté příčky se už asi nehne.
V sobotu mančaft KP nestačil na Frýdek-Místek 0:3 (-19, -18, -19). „Nezbývá mi
než pogratulovat soupeři ke snadné výhře.
Pokud bychom zachytili nástup v prvním
setu, možná by se zápas vyvíjel jinak. Ale
kdyby jsou kdyby. Utkání bylo celkově
vyrovnané, vypjaté a hrálo se o hodně, my
jsme jej nezvládli na přihrávce ani v útoku,“
litoval Američan Gonzalez na jihomoravské lavičce. „Celý duel jsme měli ve své režii, nedovolili Brnu kvalitním servisem hrát
pestře a to rozhodlo,“ stručně konstatoval

Pavel Kožuch, spokojený lodivod frýdeckých Sokolek pevně mířících za třetí pozicí.
V grupě o 6. až 9. post beznadějně poslední
SG Brno hladce podlehlo šesté Olomouci
0:3 (-18, -16, -18), ovšem tenhle souboj
stejně nemohl nic změnit na definitivním
tabulkovém postavení obou protivníků.
Zato duel Šternberka s Přerovem mohl
ještě zamíchat kartami v přetahované o
sedmý a osmý flek. Po vítězství Sokola 3:2
(-24, 20, -19, 23, 10) se tak stalo jen částečně, protože náskok VK na rivala je teď šest
bodů a dvě kola před koncem nadstavby
není pravděpodobné, že by si oba týmy
místa prohodily. Tím pádem prostějovské
ženy coby jisté vítězky dlouhodobé fáze
narazí ve čtvrtfinále play off téměř stoprocentně na šternberský kolektiv. Série úvodního vyřazovacího k.o. dějství se bude hrát
ve druhé polovině března.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

O tom, jak u Becka skončili někteří
i jako lidé a Chlustina si kazil image...
Pohled do historie předvídá Jestřábům prvoligovou záchranu

2013/2014: Euforie
v živé pamìti
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a srdce. Favorizuji Prostějov,“ má jasno
aktuálně trenér Kadaně Jaroslav Beck.
Pro zvýšení atraktivity by současný
model ještě trochu upravil, skupina
o udržení totiž trpí tím, že Šumperku
ani Mostu už vlastně o nic nejde. „Jedinou chybičkou je, že poslední čtyřka
nezačíná od nuly nebo jen s výsledky
ze vzájemných zápasů. To by zaručilo,
že by každý měl o co hrát,“ zamýšlel se.
„Na Jestřáby jsem se byl několikrát podívat a věřím, že se rozhodne ve středu
proti Havlíčkovu Brodu. Nikdo si
nepřeje pád, snad se to podaří udržet
a příští rok bude tým někde jinde, aby
chodilo více lidí a dalo se na to dívat,“
připojil se Petr „Pupa“ Doseděl.
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nér a přestal je stavět. Nevím proč, ale
kvůli tomu jsme to neudrželi. To byl
zlomový bod,“ má i dnes jasno dlouholetý kapitán Jestřábů.
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Rok po historickém úspěchu v podobě pátého místa po základní části
a postupu přes Mladou Boleslav až
do semifinále první ligy přišel pravý
opak. Nejprve se tehdejší „žlutomodré síle“ nepodařilo postoupit do play
off ani dosáhnout na desátou pozici
znamenající konec sezony, následně
ve skupině o udržení následoval propad z jedenácté na třináctou příčku.
A společně s beznadějně poslední
Kometou Brno se tehdejší tým HC
musel zúčastnit baráže o uhájení prvoligové příslušnosti. A nedopadlo
to vůbec slavně, výsledkem byl zisk
pouhého jednoho bodu za remízu
s Mostem a sešup do druhé ligy. Po
polovině baráže tehdy v mužstvu
s okamžitou platností skončili brankář Pavel Maláč, obránce Jiří Ševčík
a útočníci Petr Šakarov s Martinem
Streitem. Ani tato čistka už však
nepomohla. „Zní to možná trochu
zvláštně, na tu sezonu ale vzpomínám
dobře. Podařil se nám totiž historický
úspěch s týmem juniorů, což se již
těžko podaří někdy zopakovat. Na
poslední chvíli jsem pak nečekaně
vedl i ‚A‘-mužstvo v baráži o první
ligu, přímo o prolínačce ale nechci
hovořit...,“ pustil se do vzpomínání na
více než deset let staré události tehdejší hlavní trenér juniorky a následně
i mužů Jaroslav Beck, jemuž asistoval
Petr Zachar.
V pár slovech se pak ale přece jen rozhovořil i o zakončení celého ročníku.
„Ať se každý podívá, kde nakonec
skončili hráči, kteří tvrdili, že jsou
ochotni za Prostějov obětovat vše. Už
se za tím ale zavřela voda a je to historie, přestali pro mě existovat jako
hokejisté i jako lidé. Zbyl mi tak jen
dobrý pocit z juniorky,“ pověděl při
ohlédnutí za posledním vystoupením
celého výběru HC Prostějov. Tento
neúspěch neodvrátili například ani
2005/2006: spìšná
Tomáš Vlček, Tomáš Sedlák, Martin
snaha o udržení
Janeček, Michal Černý, Michal Janeček, Filip Smejkal, Michal Šimo či Jiří První sezona po návratu do druhé
nejvyšší domácí soutěže se zpočátku
Cetkovský.
vyvíjela příznivě, nakonec z toho však
po skončení základní části bylo až
2004/2005: Mladíci
předposlední místo o fous před Jinvybojovali návrat
dřichovým Hradcem. Došlo tak na
Nově vzniklý oddíl HK Jestřábi Pro- baráž o udržení, kterou ovšem Jestřástějov zaznamenal raketový vstup na bi zvládli. A společně s nimi postoupil
scénu. Tým mladíků, které doplnilo do první ligy Havlíčkův Brod. „Až
několik zkušenějších hráčů, dokázal do podzimu jsme byli na pozicích
pod vedením Jaroslava Becka projít zaručující účast v play off, pak se stasuverénně základní částí druhé ligy, ly určité věci mezi mnou, majitelem
jíž vyhrál s náskokem třinácti bodů. a realizačním týmem, na jejímž záklaČtvrtfinále s Novým Jičínem i semi- dě jsem odešel j do Šumperku. Hráči
finále se Šternberkem skončilo hned ukázali životaschopnost a přes menší
po třech utkáních, vyrovnanější finále krizi se nakonec zachránili,“ oddechl
proti Blansku zvládli Jestřábi v pomě- si Jaroslav Beck, jenž sezonu začínal
ru 3:1 na zápasy. A zdárně dopadla jako hlavní trenér.

Až do loňského podzimu se datovalo poslední vystoupení Jestřábů
v první lize na jaro 2008. V té době se
experimentovalo s rozdělením druhé
nejvyšší soutěže na západní a východní skupinu, obě měly shodně osm
členů. Prostějovu nevyšlo čtyřiačtyřicet utkání základní části ani dalších
dvanáct soubojů play out a následoval sešup do východní skupiny druhé
ligy. Na pozici hlavního kouče zahájil
sezonu Martin Stroukal, mužstvu se
ale moc nedařilo, získalo jen tři hladké a tři dvoubodové výhry, takže ho
společně s asistentem Jiřím Vítkem
nahradilo v polovině října duo Radomír Kužílek - Martin Janeček. Ani
jim se nepodařilo nastartovat výrazné
zlepšení a před play out tak na lavičku nastoupil Alois Chlustina. Místo
kýženého impulzu však přišly velké
vnitřní rozepře a sestup.
„Myslel jsem si, že to staří borci Piecha,
Kotásek, Procházka potáhnou, bohužel tyto pseudohvězdy mě tak zklamaly, že ani nedohrávaly utkání. Mohu
říct, že mi prošlo rukama minimálně
pět set hráčů, ale takové, kteří nechtěli
odevzdat srdce, bojovnost, osobní statečnost, oddat se klubu, týmu, prostějovské veřejnosti, to jsem nezažil. Jsem
hluboce zklamán a nechci být sprostý,“
rozohnil se Chlustina v památném
interview bezprostředně po pádu do
druhé ligy.
S kádrem se nedokázal naladit na
stejnou notu a výsledkem bylo velké
rozklížení kolektivu. „Vidíte rozdíl
mezi bombarďákem Piechou a ligovým juniorem Cikem? To hovoří za
vše. Byla ještě šance, ale když vám
první formace prohrává za pět minut
nula dva, tak bych je všechny kopl do
prdele, včetně kapitána. To je hnus.
Takovou sebranku jsem nezažil.
A stojím si za tím, jako že se Chlustina
jmenuji. Zkazil jsem si svoji image,
ale díky takovým hráčům, jako byli
Kotáskové, Piechové, Opatovští, Balčíkové, Procházkové, Dubové,“ nebral
si tehdy Chlustina servítky.
A jak na tehdejší období po letech
vzpomínají další přímí účastníci? „Pan
Chlustina, to byla kapitola, kterou
snad už nezažiju. Co s námi provedl, to
těžko komentovat a nechci se k tomu
moc vracet. Mančaft nebyl špatný, ale
nešlo tak fungovat..,“ podotkl Martin
Piecha. On sám se pak do Prostějova
ještě vrátil krátce v ročníku 2009/2010,
když zkrachoval Havířov. „Nezaplatili
nám několik měsíců a byl jsem rád, že
jsem si ještě mohl někde zahrát. Až na
ten sestup vzpomínám na Jestřáby jen
v dobrém, dařilo se mi tu hokejově
a fanoušci byli suproví. Vždy nás podrželi a chodilo jich hodně,“ vybavil si.
Rozhodující fázi sezony tehdy na
Hané odehrál i Lukáš Duba, pro
nějž to byl druhý ročník v Prostějově. „Celou sezonu nás táhla trojice
Opatovský, Piecha, Kotásek, která
byla vysoko i v bodování první ligy,
na závěrečnou část ale přišel nový tre-
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i baráž o návrat do první ligy. Pouze
jedna porážka s taktéž úspěšným Jindřichovým Hradcem a bod ztracený
s Pískem určil, že již před posledním kolem se mohlo na Hané slavit.
Havlíčkův Brod, Písek i Opava už totiž byly bez šance.
„Byla to parádní sezona, postoupili
jsme s týmem mladých a nadějných
hráčů. Využívali jsme spolupráce se
Zlínem a Třincem, připomněli mi to
letošní sezonu, kdy to tak fungovalo
mezi Chomutovem a Kadaní,“ podělil se o příjemné pocity Jaroslav Beck,
jenž se ujal pozice stavitele týmu.
Pro mnoho hráčů to přitom nebylo až tak jednoduché, nejprve totiž
absolvovali utkání za juniorku, po
obědě pak naskočili k dalšímu zápasu za „A“-tým. „Byli tam hráči jako
Cetkovský, Vymazal, Fojtík, Šimon,
bratři Šebkové. Ti zařídili postup, na
což se těžko zapomíná. Nastupovali
za nás Piecha, Luka a doplnili jsme
kádr i třemi čtyřmi staršími borci.
Prostě podařilo se nám složit výborný tým, třeba Cetkovský a Filip Čech
se prosadili až do extraligy,“ pokračoval Beck.
Roli kapitána tehdy plnil Petr Doseděl, právě on byl jedním z mála zkušenějších hráčů. „Toto mužstvo se složilo hned na začátku sezony, všechno
si sedlo dohromady a klapalo až do
konce. Mladíkům jsme předávali zkušenosti, a když viděli, že dřeme, tak se
nám parádně vyrovnali. Věřili jsme,
že postoupíme,“ zavzpomínal populární „Pupa“.
Králem oddílové produktivity se stal
tehdy čtyřiadvacetiletý Martin Piecha, jenž nyní pokračuje s hokejem
v Anglii. „Parta, zázemí, vše bylo v pohodě a chtěli jsme do vyšší ligy. Neměli jsme mezi sebou žádný konflikt
a sem tam si stále s někým napíšu,“
zmínil útočník s průměrem bodu na
zápas.

2007/2008: Tah
s trenérem nevyšel

Koneèné umístìní Prostìjova za posledních patnáct sezon:
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2003/2004:
Kolaps a pád dolù

Sezona se ale opět protáhla až do počátku astronomického jara. „Bylo to
vypjaté, každý zápas rozhodoval.
Bylo to o zkušenostech, o psychice.
Kdo si tím neprošel, ten to nezná.
Když se vám v základní části něco
nepovede, lze na to zapomenout,
tady se ale hrálo o všechno. Roli hrál
každý zápas a gól,“ díval se dozadu
Petr Doseděl.

1999/2
000

PROSTĚJOV Za posledních
patnáct let sehráli prostějovští
pro Večerník
hokejisté hned celkem pět souJiří MOŽNÝ
bojů, v nichž jim šlo o uhájení
první ligy, či naopak o postup
z výkonnostně třetí nejvyšší soutěže. Vše zahájil pád v ročníku
2003/2004 a následný přerod HC Prostějov na novou organizaci
HK Jestřábi Prostějov, jehož tým se okamžitě vrátil zpět nahoru.
Poté se Jestřábům podařilo v baráži 2005/2006 zachránit, o dva
roky později se ale opětovně poroučeli do druhé ligy. Další fází byl
loňský comeback a podle výše naznačené křivky by měla nyní nastat úspěšná záchrana. V následujících řádcích se Večerník vrátil
právě k těmto pěti památným ročníkům. A to nejen pohledem na
tabulky a statistiky, ale i prostřednictvím vzpomínek tehdejších
přímých aktérů. Vše zakončují odhady a přání někdejších hráčů či
trenérů Prostějova.
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Čtyřiatřicetiletý Martin Piecha hraje
s výjimkou předloňských tří zápasů
za Orlovou posledních pět sezon
v zahraničí, po čtyřech ročnících
v Německu se nyní zabydlel v Anglii.
Alespoň na dálku však sleduje Prostějov i nyní. „Nemám sice úplně detailní informace a nynější kluky skoro
neznám, ale na internetu vše pozoruji
a sem tam si s někým napíšu, hlavně
s Lukášem Dubou. Celou sezonu byli
poslední či předposlední, ale držím
jim palce, aby první ligu zachránili,“ sdělil s tím, že jeho spoluhráčem
v celku Chelmsford Chieftains je
i další bývalý hráč Prostějova Lukáš
Zátopek.

Po pěti nevýrazných druholigových
sezonách, které přinesly jen jedno semifinále, a dvě čtvrtfinále, nastala velká
jízda. Prakticky od základů přestavěné
družstvo se sice nevyhnulo několika zakolísáním, která vyústila v několik změn
v realizačním týmu i hráčském kádru,
jasně vytyčený cíl v podobě comebacku
do první ligy se však podařilo splnit a po
vítězství v základní části i play off vše korunovala zdárně zvládnutá baráž proti KONEČNÁ TABULKA BARÁŽE O I. LIGU 2003/2004:
Mostu, Sokolovu, Kolínu a Berounu.  Tým
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„Stále je to ještě čerstvé. Bylo to super,
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ho vzpomínat, samozřejmě v dobrém,“ Poznámka: Protože bylo o postupujících rozhodnuto, baráž se po dohodě klubů nedohrála.
usmíval se Lukáš Duba.
Právě on v rozhodující fázi sezony ožil KONEČNÁ TABULKA BARÁŽE O I. LIGU 2004/2005:
a patřil k ústředním postavám výběru.
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„I letos byla základní část taková ne-  Tým
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cený bod může rozhodnout o všem,“
Poznámka:
Protože
bylo
o
postupujících
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dohodě
klubů
nedohrála.
poznamenal.
Po účasti na prostějovském sestupu se
tak dočkal i návratu prvoligové přísluš- KONEČNÁ TABULKA BARÁŽE O I. LIGU 2005/2006:
nosti. „Když se spadlo, tak nám vedení  Tým
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dlužilo peníze a byli jsme v minusu, teď
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2014/2015:
Záchrana se podaøí
Z letošních bojů na chvostu první ligy
ještě zbývá odehrát dvě kola a není dosud zcela jasné, kdo bude jediným přímo sestupujícím celkem. Blíže jízdence do nižší soutěže je Havlíčkův Brod
a také oslovení někdejší členové prostějovského klubu předpokládají, že to tak
dopadne a Jestřábům se podaří dvoubodový náskok uhájit. „Prostějov samozřejmě sleduji. Jeho kádr mi přijde živější, bojovnější, dravější a cílevědomější,
oproti Brodu do toho dává nasazení

KONEČNÁ TABULKA PLAY OUT I. LIGY 2007/2008:


Tým

1.
2.
3.
4.

HC Beounští Medvědi
HC Most
HK Jestřábi Prostějov
Hokej Šumperk 2003

Z

V

VP

R

PP

56
56
56
56

19
18
13
10

6
2
6
6

4
4
4
3

27 133:148
32 142:184
33 152:202
37 129:229

P

Skóre

73
62
55
45

Bodů

16
15
11
10

KONEČNÁ TABULKA BARÁŽE O I. LIGU 2013/2014:


Tým

1. HC Most
2. LHK Jestřábi Prostějov
3. HC Baník Sokolov
4. SC Kolín
5. Medvědi Beroun 1933

Z

V

VP

R

PP

P

8
8
8
8
8

6
5
4
3
0

0
0
1
0
1

0
1
1
0
0

2
2
2
5
7

34:13
36:22
20:16
21:30
15:45

Skóre

18
16
15
9
2

Bodů

16
15
11
10
8

