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Dům v prostějovské ulici Emila Králíka „proslavil“ bezdomovec, který trvale obtěžoval
své staré rodiče. Dalším problémem je společností těžko zvladatelná žena, která si
přímo do svého bytu zve i bezdomovce.
3x foto: Martin Zaoral a www.123rf.com

➢

SLAVÍME 25 LET - VŽDY NĚCO NAVÍC
K VOZU RENAULT SERVISNÍ PROHLÍDKY ZDARMA
RENAULT
OD

CLIO

189 900 Kč

● ESP A ASISTENT
ROZJEZDU DO KOPCE
● TEMPOMAT S OMEZOVAČEM
RYCHLOSTI
● PALUBNÍ POČÍTAČ
● 4 AIRBAGY

RENAULT
OD

CAPTUR

279 900 Kč

15020210096

15011910001

15021310141

15022710228

čtěte na straně 14

st ran

TERORIZU
JE
OKOLÍ

PSYCHICKY
NARUŠENÁ
ŽENA
PROSTĚJOV Žijí si ve svém
m
e kolem
m
vlastním světě, na vše
tě
sebe kašlou. Ostatním sprost
sprostě
m. Přesto
Přestto
nadávají a vyhrožují jim.
ufají, že
že
všichni kolem nich doufají,
zí.
právě jim nebezpečí nehroz
nehrozí.
Až jednou...

772

Cena 17 Kč

Čí s l o 9 • R o ční k 19
19

RENAULT
OD

FLUENCE

234 900 Kč

● EST A ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE
● TEMPOMAT S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI
● PALUBNÍ POČÍTAČ
● 4 AIRBAGY

RENAULT BEZ ČEKÁNÍ - SKLADOVÉ VOZY AŽ - 130.000 KČ
+ ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA WWW.RENAULTBEZCEKANI.CZ

● KLIMATIZACE
● ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM ESP
● 6 AIRBAGŮ
● VNĚJŠÍ ZRCÁTKA EL. NASTAVITELNÁ
A PŘEDNÍ EL. OKNA
● RÁDIO CD MP3 S BLUETOOTH® A USB

KAŽDÝ MÁ NÁROK NA BONUS
ZA VÝKUP STARÉHO VOZU

Holická 24, OLOMOUC, 585 207 555, 605 248 774

Zábřežská 74, ŠUMPERK, 583 033 531, 739 275 272

www.autokubicek.cz

15022610216

Uvedená nabídka platí od 1. 1. do 28. 2. 2015. Ceny platí při fi nancování Renault Finance a s bonusem při výkupu starého vozu 10 000 - 15 000 Kč. Nabídka cenového zvýhodnění až 130 000 Kč platí na vybrané skladové modely.
Akční nabídka 4 zimních pneumatik platí na vybrané skladové modely při uzavření kupní smlouvy od 1.1. do 28.2.2015 a při fi nancování Renault Fiannce. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní
smlouvy. Smluvní záruka Renault 5let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,2-7,0 (l/100 km), emise CO2 90-127
(g/km), Captur: spotřeba 3,4-6,6 (l/100 km), emise CO2 95-125 (g/km), Fluence: spotřeba 3,9-8,9 (l/100 km), emise CO2 114-155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou, stanovenou dle platných
právních předpisů, vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Servisní prohlídky zdarma platí u Auto Kubíček na vybrané skladové vozy, po dobu 3 roky / 60 000 km (dle toho, co nastane dříve).
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Druhý muž Faltýnek
Praha (mik, pk) - Uplynulou sobotu odpoledne slavil velký úspěch
prostějovský poslanec za ANO
2011 Jaroslav Faltýnek. Na třetím
celostátním sněmu tohoto hnutí
v Praze na Chodově dle očekávání
uspěl při volbě prvního místopředsedy. Nejenom zákulisně, ale nyní
i oficiálně se tak stal pravou rukou
lídra Andreje Babiše, když obdržel
153 ze 176 platných hlasů. Původně měl sice i čtyři protikandidátky,
ale shodou okolností všechny ženy
svého práva vzdaly...

Ponese zodpovìdnost?
Prostějov (mik) - Už příští týden
se s největší pravděpodobností
u soudu rozlouskne tragédie
z křižovatky v Čechůvkách z konce října 2013. Prostějovský celník
Zbyněk Grossert zde na hlavní
silnici smetl osobní vůz, který mu
nedal přednost. Zahynul v něm
starší manželský pár ze Slovenska.
Přestože jel Grossert nepovolenou
rychlostí, hájí se tím, že vinen je
zahynulý řidič, který nerespektoval
„stopku“ a z vedlejší komunikace
mu překřížil cestu. Celníkovi hrozí
až šest let vezení.

FOTO
VEÈERNÍKU

CO NÁS POTĚŠILO...

Michal Kadlec

PROSTĚJOV No tedy madam! Po sociálních sítích momentálně koluje hodně peprný snímek, nad kterým se všichni
dobře baví. Postarší žena se totiž na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově vůbec nerozpakovala, stáhla si kalhoty, přičemž
zadnici vystrčila přímo na stoletou matičku radnici a vykonala svoji potřebu! Nebo to bylo něco jiného, co dámu v letech
donutilo ukázat celé společnosti holou prdel?
„Podle mého názoru to byla zklamaná volička, která tímto způsobem chtěla pozdravit některé členy současné
radniční koalice,“ zní možné vysvětlení jednoho z komentátorů fotografie. „Já si zase myslím, že chtěla vyzkoušet
kvalitu nové dlažby před radnicí. Asi zda neprosakuje,“
směje se další glosátor.
Ať už je to jak chce, milé dámě patří jakési uznání, že se
nestyděla a než si lidově řečeno pustit do kalhot, tak spěšný náklad vypustila ihned, radnice-neradnice. Ovšem na
druhou stranu, kde je slušné vychování a úcta nejen k této
dámě, ale i ke kolemjdoucím?!

Agentura

Stále je pohøešován
Prostějov (mik) - V policejní
databázi pohřešovaných osob je
stále čtyřiadvacetiletý Radek Protivánek z Prostějovska. Policie po
něm vyhlásila pátrání už 6. února
tohoto roku a jeho hledání je stále
bezvýsledné. Případ je o to vážnější, že mladík zmizel poté, co doma
nechal rodičům dopis na rozloučenou. Podle policie je až 195 centimetrů vysoký, má šedé oči, hnědé
vlasy a nosí brýle. Snad se ho policistům podaří najít dřív, než dokáže splnit své výhrůžky. Nebo si
již sáhl na svůj mladý život? Těžko
říct...

rubriky
Večerníku

Prostějovský magistrát sužuje aktuálně obrovský problém. Na radnici
se totiž přemnožili potkani a krysy!
Situace je už tak zoufalá, že úředníci
včetně členů nejužšího vedení města
utíkají před hladovými hlodavci do
vyšších pater radnice. Agentura Hósermá pro vás exkluzivní reportáž.
„Už po komunálních volbách na
podzim loňského roku jsme si začali všímat krys, které se proháněly
ve sklepení radnice. Některé z nich
byly tak drzé, že začaly stoupat po
schodech směrem nahoru a dokonce
používaly i výtah. Nebylo výjimkou,

„7 dnù Veèerníku v kostce“

SE NA TO MŮŽU

VYS...!
Co říkáte, měla tato dáma naspěch, nebo jen sdělila
svůj názor na politickou situaci v Prostějově? Nebo
že by zkoušela novou dlažbu? Foto: Facebook

A jak Agentura Hóser dále zjistila,
pustili se konšelé do okamžitého boje
a vyhlásili výběrové řízení na likvidaci
přemnožených hlodavců. „Podmínky
jsou jasné, kdo nás zbaví krys a potkanů, ten dostane za ženu náměstkyni
Hemerákovou a půl radnice k tomu! To
myslím smrtelně vážně,“ šokoval primátor Nakaseseděl. „Já se klidně obětuju, vezmu si za muže toho šéfa deratizátorské firmy, která s krysami zatočí.
Ovšem jako náměstkyně pro životní
prostředí musím dbát na to, aby jed na
krysy byl na radnici rozmístěn opatrně.
To víte, z hladu občas i já slupnu něco,
co jen tak najdu. Nerada bych, aby
společně s hlodavci byli zlikvidováni
i nějací pracovníci magistrátu,“
uvedla náměstkyně primátora Ivana
Hemeráková.

Ovšem v zákulisí se zároveň plánuje
i vyhubení některých jiných živočichů. „Já myslím, že by nebylo od věci
nasypat jed na krysy rovněž do některých lavic v obřadní síni, ve kterých
sedí ukřičení opoziční zastupitelé. Ať
si taky zobnou, a bude konečně klid,“
míní člověk z radnice, který si za žádnou cenu nepřál být jmenován.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••
Životu nebezpečné manželství. Vstoupit do svazku manželského vyžaduje
odvahu. Své by o tom mohl vyprávět pár z Prostějova, který uplynulý týden zahájil vzájemnou rvačkou. Nejprve žena uhodila muže tak silně, že mu protrhla
ušní bubínek. Po návratu z ošetření pak muž na oplátku udeřil ženu hlavou do
čela, takže i ona následně skončila v nemocnici.

•• Středa ••

•• Čtvrtek ••
Bezdomovec v domácím vězení. Tajemný hlas z podzemí zaslechl pracovník
Českých drah nedaleko hlavní budovy prostějovského nádraží. Patřil bezdomovci,
který se ubytoval v šachtě a za nic na světě nebyl schopen se z ní dostat ven. Nádražák zavolal strážníky, kteří muže z jeho „domova“ nakonec dostali ven.

•• Neděle ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

ZDENĚK
BALCAŘÍK

Skromný patriot a organizátor
oblíbených turistických akcí promítl minulý pátek ve smržické
sokolovně videokroniku obce za
rok 2014. Po dvaceti letech to byl
ovšem dle jeho slov minimálně na
nějaký čas poslední počin tohoto
druhu v celém regionu.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••

Kdo si hrál, nezlobil. Malí i velcí kluci si v neděli po obědě mohli zazávodit
v tělocvičně ZŠ Palacká. Kládní autíček na dálkové ovládání tu byly určeny dětem
od 3 do 99 let. Jednalo se o jediné měření sil řidičů silných vozů, ve kterých osmiletý
syn mohl porazit svého tatínka.

ZAUJAL NÁS...

Bývalý ředitel Sportcentra
Zdeněk Rajtr požaduje
po radních satisfakci
– chce být ředitelem
ZŠ Palackého…!

Konec dobrý, všechno dobré. Po přímém domácím souboji s Havlíčkovým
Brodem mohli Jestřábi slavit předposlední místo, které jim zajistilo setrvání v první
hokejové lize. Opět se tak ukázalo, že ve sportu jde ve skutečnosti pouze o celkové
vítězství či o sestup. Co naplat, že hokejový Prostějov zprvu toužil po tom prvním...

•• Sobota ••

500

Velké mety dosáhl minulou středu
tenista TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych, který oslavil jubilejní
500. vítězství na okruhu ATP. Do
výjimečného klubu vstoupil jako pětačtyřicátý hráč historie a teprve třetí
Čech. Více triumfů mají na svém kontě jen Lendl (1071) a Šmíd (517).

„JÁ CHTĚL
JENOM TROCHU
POLECHTAT
NAŠE PÁNY
RADNÍ!“

•• Úterý ••

Padesát odstínů Prostějova. Erotický ples v Jesenci si letos dává pauzu. Uplynulou sobotu jej zastoupil podobně zaměřený bál, který se konal v prostějovském Hobitu. Jeho podtitul zněl „50 odstínů šedi“ a tak v něm na závěr nemohlo chybět ani
lehké sadomasochistické překvapení...

Řešil to pistolí. Kolizi dvou osobních vozidel na parkovišti před
obchodem ve Vrahovicích řešil
ve středu jeden z řidičů opravdu
svérázně. Na toho druhého totiž
vytáhl pistoli, byť jen plynovou!
V každém případě agresivita mezi
lidmi roste, ale kdyby se takovým
způsobem řešily všechny nehody,
tak budiž nám nebe milostivo...

ZASLECHLI JSME...

Tak dlouho se chodí dům od domu až… Zástupci distributorů „levnější“ elektřiny jsou nepoučitelní. Jedna z Prostějovanek je nejprve upozornila na fakt, že to,
co dělají, je u nás zakázáno. Když si z toho nic nedělali a šli zas „o dům dál“, udělala
to nejlepší, co mohla a zavolala na ně strážníky. Nyní dealerům hrozí pokuta.

Čtyřhodinový rok. Čas je pojem relativní. A tak rok 2014 ve Smržicích trval
pouze 4 hodiny a 10 minut. Jednalo se o stopáž stejnojmenného dokumentu
z dílny místního nadšence, který na kameru zachytil život ve své obci. Kdo to viděl,
odcházel s dojmem, že loňský rok sice hrozně rychle utekl, ale rozhodně stál za to.

CO NÁS UDIVILO...

ZACHYTILI JSME...

RADNIČNÍ HON NA KRYSY
když se některý z hlodavců objevil
také přímo v našich kancelářích,“
upozornil nás na problém Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátora Prostějova. „Já se mohla hrůzou počůrat, když jsem telefonovala
a krysa či potkan, nebo co to bylo za
obludu, začala okusovat sluchátko
i s mým uchem,“ svěřila se Agentuře Hóser Alena Berlička Rašáková.
Náměstkyně primátora od té doby
nechodí na radnici a veškeré městské
záležitosti řeší z domova. „Je skutečně navýsost nepříjemné, když si pozvete na radnici vzácnou návštěvu
a potkani se vám prohánějí v kanceláři. To už se musí řešit, nemíním se
dělit o svačiny s tak odpornou havětí,“ přiznal také samotný primátor
Miroslav Nakaseseděl.

A jsme v Evropě! Prostějovským
„Vítězným únorem“ lze nazvat výstavu ke 100. výročí prostějovské
radnice v belgickém Bruselu. Možná to někteří nedocení, ale Evropa
se tak blíže seznámila nejenom
s naší stoletou dominantou, nýbrž
i s celým regionem a jeho zvyky.
A to není k zahození!

Babimaki & mls

Kapitán hokejových Jestřábu a zasloužilý otec Lukáš Duba v srpnu oslaví už osmatřicáté
narozeniny. Při středečních oslavách záchrany první ligy v Prostějově se tak mohl cítit
poněkud v rozpacích...
ro

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI

Jak na to?
nalistujte stranu 18

Pondìlí

9/1 °C

Úterý

6/0 °C

Støeda

5/-1 °C

Ètvrtek

5/-2 °C

Pátek

4/-3 °C

Sobota

4/-3 °C

Nedìle

5/-3 °C

Anežka
Kamil
Stela

Kazimír

Miroslav
Tomáš

Gabriela
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CHCI BÝT
ŘEDITELEM!
PROSTĚJOV Tak
to je výzva! Ani
dvanáct let nezappro Večerník
hojilo rány na duši
Michal
M
bývalého ředitele
KADLEC
K
Sportcentra DDM
Zd
Zdeňka Rajtra.Ten stále cítí zášť vůči radním, kteří
ho p
podle jeho vlastních slov v roce 2003 naprosto
bezdův
bezdůvodně
vyhodili z funkce. A dodnes marně poom
žaduje omluvu
či rehabilitaci v podobě jmenování do
funkce ředitele Základní školy Prostějov, Palackého třída 14!„Spíše to míním
tak, že jsem chtěl popíchnout ty, kte
kteří za mým vyhazovem stáli a dosud působí na
Z
radnici,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Zdeněk
Rajtr. >>> pokračování na straně 15
EX
EXKLUZIVNÍ
E
ZPRAVODAJSTVÍ
Z
P

Zdeněk Rajtr se ani po bezmála dvanácti letech
nesmířil s vyhazovem z ředitelského místa ve Sportcentru DDM v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec
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DIVOKÁ
MANŽELSKÁ
RVAČKA
PROSTĚJOV To se jen tak nevidí!
Naprostá „Itálie“ zavládla hned první
den uplynulého týdne mezi manžely,
kterým se vzájemný spor značně vymknul z rukou. Divoká hádka totiž
skončila rvačkou, v níž kupodivu
hrála prim rozlícená manželka. Ale
chlápek si taky nenechal nic líbit!
„Hádka mezi osmatřicetiletým mužem a čtyřicetiletou ženou vyústila
v pondělí třiadvacátého února večer
ve fyzickou potyčku. Nejprve manželka udeřila svého chotě do obličeje,
čímž mu způsobila zranění, a to protržení ušního bubínku. Poraněný se
po ošetření vrátil domů a ze vzteku,
co mu způsobila, ji svojí hlavou udeřil do čela. Tímto své ženě přivodil
tržnou krvácející ránu v obličeji v délce přibližně šesti centimetrů,“ popsa-

Žena své
m
protrhla u u choti
šní bubín
ek!

la incident Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
Přivolaná sanitka odvezla zraněnou
ženu na chirurgickou ambulanci.
„Manželský pár byl strážníky poučen o možnosti podání oznámení
u správního orgánu, neboť se
v tomto případě jedná o návrhové
přestupky. Za přítomnosti hlídky již
nebyly mezi dvojicí zaznamenány
žádné verbální ani jiné útoky,“ dodala Adámková.
Jak probíhala manželská noc a zda-li nastal v dalších dnech po bouři
opět nebeský ráj, není Večerníku
známo...
(mik)

KOLONIE
BEZDOMOVCŮ
U
DÁLNICE
VYMÍRÁ
Naposledy zde zemřela pětapadesátiletá bezdomovkyně...
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Dlouhá léta na tomto místě stávaly tři stany. Teď už
ovšem zbyl pouze jediný. Kolonie
„skalních“ bezdomovců stanujících
u prostějovského Teska, se totiž
smrskla na osamělého poutníka.
Jeho někdejší parťáci přežili dlou-

hodobou nepřízeň osudu, řadu
společných pitek i tuhé mrazy. Poslední měsíce se však pro ně staly
osudnými...
Několik pánví a hrnců, skleničky
s marmeládami, láhev Jaru a pro dekoraci rozesmátá soška „českého Pepíka“.
Vše by to vypadalo jako v kterékoliv
jiné kuchyni. Rozdíl spočívá v tom, že
všechny tyto věci nestojí na moderní
lince, ale přímo na jehličí pod stromy.
Což obzvláště v tomto období působí
hodně nepatřičně. Na jedné z borovicových větví tu dokonce visí i zrcadlo,
pod nímž jsou úhledně srovnány čer-

né lakýrky. Přitom sem doléhá zvuk
z nedaleké dálnice.
Celému prostoru pak dominuje modrý stan „zateplený“ přehozenou zelenou plachtou. Dlouhá léta tu přitom
stávaly hned Co se stalo? „Zbyl jsem
tu sám. Kamarád Zdena zemřel asi
před půl rokem. Někdy v létě jsem šel
jako vždycky do Teska pro víno, a když
jsem se vrátil, byl mrtvý. A žena, kterou si sem přivedl, ho na ´onen svět´
následovala. Je to asi tak deset dní zpátky,“ nechal se v průběhu uplynulého
týdne slyšet zarostlý, ale jinak naprosto
nekonfliktní a přátelský bezdomovec
Václav, kterého je možné pravidelně
potkat právě u zmíněného prostějovského hypermarketu.

Skalní bezdomovci
odmítali i lékaøe

Ani bezdomovci stanující u Teska nikdy nebyli zcela bez prostředků. Za
peníze si nejraději kupovali stáčené víno, prázdné petky pak „uklidili“ na
tuto obří hromadu.
Foto: Martin Zaoral

Skupinka lidí žijících dlouhá léta ve „stanové osadě“ u nájezdu na dálnici patřili
k takzvaným „skalním“ bezdomovcům.
Odmítali totiž jakoukoliv pomoc a před
ubytováním v azylovém domě dlouhodobě dávali přednost životu pod stanem. A to i během krutých mrazů, kdy
noční teploty klesaly třeba až k mínus
dvaceti stupňům Celsia.

Ě
EXKLUZIVN

Jako dekorace slouží tato rozesmátá
soška, která stojí hned vedle zablácených lakýrek.
Foto: Martin Zaoral
„Náš terénní pracovník tyto bezdomovce opakovaně kontaktoval, pokud
tedy byli právě u Teska. Přímo k jejich
příbytkům z bezpečnostních důvodů nechodil. Oni tam dlouhá léta žili
jako komunita a naši pomoc odmítali.
Tím, že si vždy žili po svém, tak se zcela dobrovolně vystavovali extrémním
podmínkám. To se na jejich zdraví
muselo logicky podepsat,“ zmínil se ředitel Azylového centra v Prostějově Jan
Kalla. Kromě pomoci totiž tito „skalní“ bezdomovci odmítají i jakoukoliv
lékařskou péči. „Zdravotní problémy,
které by za jiných okolností mohly mít
jednoduché řešení, mívají v takovýchto
případech fatální následky,“ upozornil
dále Kalla, který v této souvislosti připomněl dvě nedávná úmrtí bezdomovců
na prostějovském hlavním nádraží.

Veronika boj

Svůj modrý stan si bezdomovec Václav „zateplil“ zelenou celtou, „základovou desku“ pak tvoří plachta upozorňující na výrazné slevy. Jak je patrné,
v nejbližším okolí svého stanu udržuje pořádek.
Foto: Martin Zaoral
vzniknout u Hloučely za obchodním
domem Interspar. Redaktor Večerníku se na toto místo rovněž vypravil,
žádné stany ani jiné příbytky tu však
neobjevil. „O žádné osadě za Intersparem náš terénní pracovník neví.
Ale je to těžká věc, příbytky tu mohou být skryty,“ reagoval na náš přímý
dotaz Kalla s tím, že v minulosti se tu
Za Intersparem
bezdomovci zdržovali zejména v blízkosti areálu tenisových kurtů. „Stále
stany nejsou
platí, že Azylové centrum je otevřeno
V souvislosti se skalními bezdomov- všem. Pokud jen trochu spolupracují,
ci se v Prostějově v poslední době nikoho na ulici nenecháme,“ uzavřel
mluvilo o další kolonii, která měla jeho šéf.

Přestože dlouhá léta žili ve stanech,
bylo patrné, že zcela bez peněz bezdomovci u Teska nebyli. Svědčí o tom
nevídaná hromada složená převážně
ze zelených dvoulitrových PET lahví,
v nichž si sem nosili stáčené víno. „Je
pravdou, že dostávám nepatrný důchod,
ale nestěžuju si,“ svěřil se Václav.

tip od vás

FUJTAJBL,
aneb
plesnivé
nebrat!
o věno VZDALA

čtěte na straně 25 ➢
Rodačku z Kralic na Hané Veroniku Bašnou čeká 25. dubna svatba s jejím snoubencem
Ondřejem Petrželou. Výhrou v soutěži SOUBOJ NEVĚST si ovšem svůj velký okamžik
neokoření. Kvůli nemoci totiž do Prahy vůbec neodjela...
Foto: archiv V. Bašné

PROSTĚJOV Takovou chuť
na čerstvé křupavé pečivo měla
paní Alena Chytilová z Prostějova. Jenomže včera, tj. v neděli
1. března odcházela z Kauflandu hodně zklamaná. A navíc
i zhnusená, neboť supermarket
nabízel jen tvrdé rohlíky a plesnivé bagety...
„Má nedělní snaha o nákup
pečiva v obchodním domě Kaufland v Konečné ulici dopadla
fiaskem. V oddělení s pečivem
zde měli už jen extra tvrdé rohlíky a bagety s modrou plísní,“
napsala nám do redakce Alena
Chytilová, která redakci zároveň poslala snímky vybraného „super“ zboží. Na otázku
Večerníku, co sama podnikla po
zjištění plesnivých baget, odpověděla bleskově. „Výrobek jsem

Plesnivé bagety zabalené v igelitu tedy rozhodně k jídlu už nebyly...
nekoupila, samotná pokladní
byla zhnusená. Slečna reagovala slovy ´Ježíši fuj!´, načež mi
okamžitě vzala bagetky z ruky

2x foto: Alena Chytilová

a ukryla je beze slova omluvy Večerník se bude pochopitelně
pod pult. Reklamaci jsem ale snažit zajistit do příštího vydánevyvolávala,“ podotkla Alena ní reakci vedení Kauflandu.
(mik)
Chytilová.
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Rodina PENÍZE NEMÁ ani po třech letech! Vrah z baru v Plumlovské
Koupil fabii, ten samý den mu shořela

SMRŽICE Říká se, že boží mlýny
melou pomalu, ale jistě. Přibližně
to samé platí i v případě, že se člověk snaží domoci spravedlnosti
u soudu. Své už o tom ví i rodina
Františka Kébla. Důchodce ze Smržic přišlo jedno svezení ojetou fabií
na šestaosmdesát tisíc korun. Škodu
za vyhořelé auto soudně požadoval po Liborovi H. ze Skalky, který
auto do bazaru umístil k prodeji.
Než padl první rozsudek, František Kébl zemřel. Rodina ovšem ve
sporu dále pokračovala. Přestože
prostějovský soud nakonec rozhodl
v její prospěch, peníze stále nemá.
Stalo se to přesně před třemi roky. Po
dvaceti letech šetření vyrazil ve čtvrtek
23. února 2012 František Kébl ze Smržic do olomouckého autobazaru PP
CARS. Zde si za výše uvedenou částku
koupil vysněný vůz Škoda Fabia. Těšil

se z něj ovšem necelé dvě hodiny. Při
nákupu vůz otestoval při zkušební jízdě
a následně vyrazil domů do Smržic. Už
když parkoval před domem, vycházel
z motoru kouř. Zanedlouho vůz vzplanul a začaly z něj šlehat plameny. Nakonec motor automobilu zcela shořel.
Samotný František Kébl se peněz
za znehodnocenou „škodovku“ už
bohužel nedočká. Předloni v září ve
věku 74 let zemřel. Ještě předtím však
podal žalobu na bývalého majitele
škodovky Libora H. ze Skalky. V této
souvislosti musel zaplatit dvanáct
tisíc korun za vypracování analýzy
určující příčiny požáru a další čtyři
a půl tisíce za podání žaloby. Z provedené expertízy vyplynulo, že požár
vznikl kvůli zadřenému ventilátoru
chlazení. Nový majitel tedy neměl
na jeho vzniku absolutně žádný podíl. Také se ukázalo, že s autem ne-

pochybně nebylo vše v pořádku.
Nezávislý soudní znalec přímo
u soudu konstatoval, že František Kébl
dostal jiný vůz, než od kterého jim původní majitel předal dokumenty.
Už před několika měsíci prostějovský
soud rozhodl ve prospěch rodiny Františka Kébla. Po jeho rozsudku měl Libor H.
ze Skalky zaplatit škodu ve výši šestaosmdesáti tisíc korun a také náklady spojené
se soudním řízením. Ani to ho ovšem nepřimělo k tomu, aby tak učinil. Naopak se
proti rozsudku odvolal.
„Včera to byly tři roky a své peníze stále nemáme. Čekáme na
to, jak rozhodne Krajský soud
v Brně. Kdy se tak ovšem stane,
to skutečně nevím. Možná bude
vše trvat další rok, možná ještě
déle...,“ svěřila se Večerníku minulé
úterý vdova po zemřelém Františku
Kéblovi.
(mls)

se připravuje na NÁVRAT
PROSTĚJOV Případ brutální vraždy z baru Eso v Plumlovské ulici,
k němuž došlo 18. ledna 2002, otřásl
tehdy celou prostějovskou veřejností. Patrně nejsledovanější trestný čin
tohoto druhu během celé novodobé historie Prostějova zůstává stále
v myslích nejenom v myslích pozůstalých po mladé barmance.
Někteří nezapomenou nikdy...
Připomeňme, že toho mrazivého časného rána v baru Eso zavraždil nenapravitelný gambler šestadvacetiletou
barmanku. Žena zemřela na následky
poranění hlavy a zardoušení. Muž poté
z číšnických fleků a automatů odcizil
částku šedesáti tisíc korun. Takřka do
roka a do dne se hlavně zásluhou prostějovské kriminálky podařilo vraha dopadnout. Byl jím tehdy třicetiletý Petr No-

votný, který pocházel z jinak velmi dobře
situované rodiny. Policie ho vypátrala
v lednu roku 2003, načež jej zatkla poblíž
jeho domova, tři dny poté, co se oženil!
„Vzhledem k tomu, že prohrál značné
částky v různých hernách, potřeboval
nutně finanční hotovost. Jeho motivem
pro vraždu mladé barmanky byl finanční
prospěch a nutnost uhradit dluhy,“ sdělila tehdy Večerníku Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
V lednu 2003 putoval Petr Novotný do
vazební věznice, ještě tentýž rok jej Krajský soud v Brně odsoudil ke třinácti a půl
letům vězení bez možnosti předčasného
propuštění. Vrchní soud tento trest potvrdil s tím, že se mu do něj započítává
i vazba.
Jaká je situace dnes? No, utíká to
jako voda a Petr Novotný se za zdmi

Foto: archiv Večerníku

kriminálu s nejpřísnější ostrahou
už pomalu připravuje na návrat
domů. Kdy ho tedy uvidíme opět
v Prostějově? To lze lehce vypočítat,
třináct a půl roku odnětí svobody se
mu začalo počítat od ledna 2003, kdy
soudce prostějovského okresního
soudu souhlasil s vazebním stíháním.
To znamená, že Petr Novotný vyjde
z bran vězení už příští rok v červenci!
Jestli jej však kriminál napravil, se teprve uvidí...
(mik)

Napsáno FOTBALOVÝ LeRK NA PRODEJ
pred
ˇ
5

7. 3. 200

V bolestné křeči se svíjející prostějovský fotbalový klub je dnes už na
prodej. Boss prostějovské kopané
Bořivoj Kresta, který nyní v klubu
zastává oficiálně už pouze funkci
prokuristy, nabízí pozemky s hřišti
a všechny náležící nemovitosti městu. Nechce za to od radnice nic víc
a nic míň než dvaadvacet milionů
korun a k tomu ještě celý dům na
Pernštýnském náměstí, kde má
v současnosti LeRK v provozu svoji
kavárnu.
Nabídka fotbalového klubu LeRK
hodně zamíchala kartami ve snahách
zachránit v našem městě populární
sport. Na jedné straně by se převo-

dem společnosti SK LeRK do vlastnictví města mnohé vyřešilo, ale jak
je nyní zřejmé, při tomto obchodu
musí být člověk dvojnásob opatrný.
Najevo totiž vyšly konkrétní skutečnosti, které naše radní přímo varují.
„Rada města návrh ohledně nabídky
převodu nemovitostí do vlastnictví
města projednala. Na základně informací o stavu těchto nemovitostí
jsme se rozhodli pokračovat v jednání. Ale až poté, co společnost LeRK
vyřeší práva třetích osob, která ji
omezují v nakládání s nemovitostmi
v jejím vlastnictví,“ vyjádřil se Jan
Tesař, starosta Prostějova. Podle něj
nemůže fotbalový klub s nemovi-

tostmi, které chce nyní prodat měs- všechna tato omezující práva vyřešit tovi Tesařovi předseda představenstva
tu, vůbec nakládat. Z výpisu katast- tak, aby nic nebránilo převodu majet- SK LeRK Prostějov Lukáš Kresta, syn
ru nemovitostí totiž vyplývá, že na ku do vlastnictví města,“ napsal staros- Bořivoje.
společnost LeRK Prostějov je nyní
v platnosti celkem sedm exekučních
řízení vydaných v Prostějově, Plzni AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
a Vsetíně. LeRK dluží zdravotní Majetkové kotrmelce bývalého bosse prostějovského fotbalu jsou ještě v živé papojišťovně, poště a dalším podni- měti, a to nejen sportovním fanouškům. Ostatně, když ještě dnes vyslovíte jmékatelským subjektům. V každé ze no Bořivoje Kresty před některými komunálními politiky, kteří si na dobu před
sedmi exekucí je tak nařízen prodej deseti lety živě pamatují, běhá jim mráz po zádech. Jistě, pamětníci slavných fotnemovitostí ve vlastnictví fotbalové- balových mačů tenkrát městu zazlívali, že nepodalo pomocnou ruku. Ale komu?
O fotbal jako takový vůbec nešlo, spíše o kapsu a problémy soukromé osoby. Boho klubu.
„Na našem majetku skutečně váznou řivoj Kresta nakonec od města nedostal ani korunu a o baráku na Pernštýnském
některá práva, která dočasně omezu- náměstí si mohl nechat jenom zdát. Hřiště ve Sportovní ulici prodal Kresta Marku Pořízkovi, který ho nechal zchátrat. A to fotbalové fanoušky dodnes bolí. Ale
jí nakládání s ním. V případě zájmu
kopaná v Prostějově už nějaký ten rok znovu žije a hlavně - současný klub začal
radnice vstoupit do prostějovského
naprosto s čistým stolem a výraznou podporou města. Není to tak lepší? (mik)
fotbalu jsme však okamžitě připraveni

Nabízíme Vám tradiční výrobky nejen od regionálních producentů. Vyberte si z naší široké nabídky kvalitních potravin.

www.vitaminmarcan.cz najdete nás i na Facebooku

Kváskový chléb (pšeničný, pšenično-žitný, žitný)
Zabijačkové speciality (Kouřil, Zajíček, Tesař…)
Císařské pirohy
Brambory z Duban
Farmářské máslo přímo z bloku
a další výborné produkty.

AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz

Exkluzivní nabídka:
Jablka z Dětkovic

kg jen

9,90

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

jak šel čas Prostějovem ...

Přemyslovka

15022610213

Bývalo tu fotbalové hřiště Agrostroje. Přemyslovka byla pojmenovaná
17. listopadu 1899 podle bájného českého knížete Přemysla Oráče. Ve válečných letech 1940 až 1945 byly zvána německy Primislaus-Gasse. Tvoří spojnici mezi Svatoplukovou a Vrahovickou ulicí. Na rohu s Vrahovickou ulicí stojí
tradiční hostinec s penzionem „U Dittrichů“ (dříve U Spartaka). Původně přízemní budova byla v roce 1933 nastavena o patro. Při severovýchodní straně
ulice bylo dříve situováno fotbalové hřiště TJ Agrostroj Prostějov, dnes je zde
autobusové nádraží a prodejna hypermarketu. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Mlýnská ulice

AKCE
prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

15022610212

15022610211

Ochutnejte například:

LEVNĚJI
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DRAMA VE VRAHOVICÍCH: ŘIDIČ VYTASIL PISTOLI!
Šest policejních aut převedlo úspěšné manévry v centru města
PROSTĚJOV A pak že v Prostějově nejsou blázni vlastnící střelnou zbraň! I když pouze plynovou. Policie uplynulou středu ve
Vodní ulici zadržela třiatřicetiletého řidiče, který pár hodin předtím s pistolí v ruce řešil ve Vrahovicích kolizi s jiným řidičem. Proč?
Prostě jen proto, že prý jej druhý šofér osobního vozidla„omezil“
při couvání z parkoviště! Je toto vůbec možné? A kam až může
dospět zvyšující se agresivita mezi lidmi? Ozbrojený zuřivec byl
tentokrát naštěstí polapen šesti policejními hlídkami a větší pestvo spáchat nestihl. Nyní mu hrozí až tři roky basy.

Michal Kadlec
Nebezpečný incident se stal ve Vrahovicích na malém parkovišti před
místním obchodem. „Z trestného
činu nebezpečného vyhrožování je
podezřelý třiatřicetiletý muž z Prostějova. Ten ve středu pětadvacátého
února před devátou hodinou couval
s vozidlem Škoda Octavie z parkovacího místa před prodejnou potravin
na ulici Vrahovické v Prostějově. Při
tomto manévru jej osmapadesátiletý
muž upozornil zvukovým zařízením
na své vozidlo, aby nedošlo ke kolizi.

hodin

168

s městskou policií

Hádka kvůli psům

Minulý čtvrtek 26. února před dvaadvacátou hodinou v blízkosti centra města šel muž na procházku se
svým čtyřnohým kamarádem. Náhle
k němu přiběhl pes s náhubkem a začal na jeho psa dotírat. Načež se místo
dostavil i majitel volně pobíhajícího
zvířete a mezi pány došlo k slovní rozepři. Přivolaní strážníci událost vyřešili blokovou pokutou, protože zákon
jasně stanoví povinnost mít psa na
vodítku. V tomto případě se pokuta
vyšplhala na nejvyšší možnou částku.

Zvedali těžkou ženu!

Strážníci pomáhají i v diskrétních situacích. Sedmaosmdesátiletý senior
se předminulou neděli 22. února telefonicky obrátil na městskou policii
o pomoc pro svoji manželku. Ta
upadla v bytě a nemohla se pro vyšší
tělesnou hmotnost zdvihnout, a manžel ji sám nezvládl uložit do postele.
Vyslaná hlídka přispěchala na pomoc.
Lékařské ošetření nebylo u ženy zapotřebí. V průběhu roku vyjíždí strážníci
k desítce podobných událostí.

Kočka s prašivinou
Prostřednictvím linky 156 oznámila
žena v sobotu 21. února nález nemocné kočky. Zvíře se nacházelo poblíž
křižovatky ulic Libušinka a Brněnské. Strážníci kočku, která již nebyla
schopná pohybu, převezli k veterináři.
Ten rozhodl o utracení. Nebylo jí totiž
pomoci, měla prašivinu!

Zkolaboval u vína

Předminulou sobotu 21. února
v podvečerních hodinách nahlásila
obsluha vinotéky zdravotní potíže
u jednoho z přítomných hostů. Muž-diabetik sice přišel do provozovny
zcela střízlivý, ale po požití skleničky
vína omdlel a zůstal ležet na zemi.
Strážníci se o nemocného postarali
do příjezdu záchranné služby, která
šestašedesátiletého seniora dopravila
do nemocnice.

Prvně jmenovaný se škodovkou dokončil couvání a otáčení, kdy zastavil
vedle vozidla zmíněného druhého
řidiče a započal mu nesrozumitelně
nadávat i tykat,“ informoval Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
V tom ovšem začalo drama. Starší
z obou mužů vystoupil z vozidla
a zamířil k autu mladšího řidiče.
Ten z prostoru pod sedačkou spolujezdce vyndal pouzdro, ze kterého vytáhl krátkou střelnou zbraň se
slovy: „Máš problém, že ti tykám?!“.

Posléze nebezpečný výtržník z místa
činu odjel do centra města.
Napadený muž pochopitelně celou
věc oznámil policii z důvodu, že jednání řidiče v něm vzbudilo vážnou
obavu o vlastní život. „Policisté po pár
desítkách minut třiatřicetiletého řidiče
i s jeho vozidlem vypátrali na ulici
Vodní v Prostějově. Zadrželi ho a prohlídkou auta nalezli uvedenou zbraň,
načež zjistili, že se jedná o plynovou
pistoli, která byla zajištěna,“ popsal
zásah Josef Bednařík.
Ozbrojeného incidentu si nikdo
z vrahovického obchodu nestačil
ani všimnout, ale Večerníku se
podařilo najít svědky zatčení řidiče s násilnickými sklony. „To bylo
jak někde v Americe! Přišel k nám
zákazník a volal na nás, že venku se
něco děje. Vyběhla jsem a vidím, jak
šest policejních aut stálo na vozovce Zatčení ozbrojeného řidiče, který napadl šoféra jiného auta, proběhlo ve Vodní ulici opravdu bleskově. Koláž Večerníku
i chodníku, uprostřed byla nová škodovka. Tahali z ní nějakého chlapa jeli směrem na Újezd,“ popsala Večer- opravdových policejních manévrech. trestný čin hrozí muži trest odnětí
a pak se v jeho autě několik minut hra- níku majitelka Zverimexu ve Vodní uli- Zadrženému muži reálně hrozí krimi- svobody až na tři roky,“ dodal mluvčí
bali. Poté ho naložili a s majáky zase od- ci s tím, že v tu chvíli to vypadalo jako při nál. A patří tam! „Pro výše uvedený krajské policie.

ŽENSKÉ SE PORAFALY Projedli a propili tisícovku ČERNÁ
Kvůli vajglu za krkem! ALE NEZAPLATILI! KRONIKA

PROSTĚJOV Že se poperou dva
chlapi v hospodě, je tak jaksi normální a nikdo se nad tím snad ani
moc nepozastaví. Ale hospodská
rvačka mezi dvěma ženami? To se
příliš často nevidí, byť i agresivita
mezi něžným pohlavím nebezpečně stoupá! A právě takto zapeklitý případ řešili strážníci v baru
u centra města.
„Předminulý pátek dvacátého února po dvaadvacáté hodině bylo přijato sdělení na tísňovou linku 156
o konfliktu mezi devětadvacetiletou
oznamovatelkou a pětadvacetiletou

návštěvnicí baru. Ta měla volající ženě
vhodit nedopalek cigarety za oděv, a to
ve chvíli, kdy byla nakloněná k barovému pultu. Na to se mezi oběma ženami semlela strkanice,“ popsala rvačku
v dámském balení Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Obě ženy měly lehce popito. Co ale
bylo přesnou příčinou celého dění,
se nepodařilo od účastnic incidentu,
ani od ostatních přítomných zjistit.
Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití byla celá událost
postoupena správnímu orgánu,“ dodala Adámková.
(mik)

PROSTĚJOV Vesele utráceli,
i když na zaplacení neměli. Tak by
se ve stručnosti dala shrnout návštěva baru, ze kterého si oba partneři
udělali dojnou krávu. Hodovali
a hodovali, ale jakmile je obsluha přišla zkasírovat, jejich odpověď byla
výmluvná: NEMÁME PRACHY!
Na řadě tak byli strážníci, kteří přijeli
záležitost s drzými neplatiči řešit. „Muž
a žena navštívili ve středu pětadvacátého
února bar, kde si objednali jídlo a pití.
Celková jejich útrata činila přesně jeden
tisíc stosedmdesáttři korun. Jakmile
ovšem přišlo na placení, přiznali, že
nemají žádnou hotovost, neboť jsou

v současné době ve finanční tísni a čekají na dědické vyrovnání,“ popsala trapné
výmluvy neplatičů Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Obsluze muž se ženou za přítomnosti srážníků sice přislíbili úhradu, ale
termín, kdy toto provedou, nebyli
schopni stanovit. „Tímto svým jednáním jsou podezřelí z přestupku proti
majetku, za který hrozí pokuta až patnáct tisíc korun. Událost byla předána
správnímu orgánu, kde poškozená strana má možnost po přestupci vymáhat
v rámci společného řízení o přestupku
vzniklou škodu,“ podotkla mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Strážníci zadrželi DEALERY elektřiny
PROSTĚJOV Konečně došlo i na
ně! Naprosto vlezlí a neodbytní
dealeři energií, kteří obyvatele
Prostějova přímo v bytech přemlouvají k přechodu k jiným dodavatelům elektřiny či plynu, byli
dopadeni strážníky městské policie. A to hlavně díky upozornění
samotných občanů.
obča

„Na základě telefonického oznámení strážníci přistihli v úterý čtyřiadvacátého února prodejce, kteří
nabízeli bydlícím výhodnější sazbu
energií. Pochvalu si určitě zaslouží
oznamovatelka, která se zachovala obezřetně. Jakoukoliv nabídku
rezolutně odmítla. Sama dokonce
dotyčné upozornila, že to, co zde

provádí, je zakázáno. Na její výtku
však mladíci zareagovali jen tím, že
přešli k vedlejšímu domu, kde chtěli
pokračovat v činnosti,“ informovala
tisková mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková.
To už ale byli na místě strážníci,
kteří okamžitě konali. „Oba pánové
byli poučeni o porušení Tržního

řádu města, který zakazuje jakýkoliv pochůzkový či podomní prodej,
tedy i nabízení služeb. Blokovou
pokutu na místě zaplatit odmítli.
Tímto se celá událost postupuje
správnímu orgánu, který má možnost udělit pokutu až do výše třiceti
tisíc korun,“ uvedla dále Adámková.
(mik)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI

Jak na to?
nalistujte stranu 18

ZÁCHRANA BEZDOMOVCE
„Zašprajcoval“ se v šachtě, vytáhli ho až strážníci

PROSTĚJOV Když lije jako
z konve, každá díra dobrá. Takto
uvažoval zřejmě bezdomovec,
který se předminulý čtvrtek 26.
února pozdě večer schoval před
deštěm na dosti neobvyklém
místě. Jeho ranní probuzení však
nebylo příliš z říše snů...
„Muž bez domova si vybral k úkrytu šachtu poblíž budovy hlavního
nádraží v Prostějově. Do ní vlezl
za účelem se vyspat a ukrýt se před
nepříznivým počasím. Jenže ráno
se nedokázal vrátit zpět. Měl velké štěstí, že jeho volání o pomoc
uslyšel jeden z pracovníků Českých
drah, načež vše telefonicky ozná-

mil na linku 156,“ prozradila Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Okamžitě se rozjela záchranná
akce „zašprajcovaného“ muže
bez domova. „Hlídka v uvedené
oblasti muže objevila. Strážník
sestoupil za ním do šachty, baterkou posvítil na cestu a poté se nezvanému návštěvníkovi podařilo
vyjít ven bez jakéhokoliv zranění.
Se zaměstnancem Českých drah
bylo dohodnuto lepší zabezpečení
tohoto místa proti vstupu nepovolaných osob, aby k podobné situaci
v budoucnu nemohlo dojít,“ dodala
Jana Adámková.
(mik)

Škodovka zmizela

V blíže neurčenou dobu, ale
podle policie během posledních čtyř dní minulého týdne
odcizil zloděj modré osobní
auto značky Škoda Fabia v hodnotě padesáti tisíc korun. Majitel auto parkoval v Prostějově
na ulici Jana Zrzavého.

Řádil Pod Kosířem

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který minulou středu
25. února v odpoledních hodinách po překonání zámku
u dveří spolujezdce vnikl do vozidla Fiat Ducato, které bylo zaparkované na ulici Pod Kosířem
v Prostějově. Z vozidla následně
odcizil motorovou pilu a bourací kladivo s příslušenstvím.
Celkově majiteli způsobil škodu
kolem čtyřiadvaceti tisíc korun.

Balík peněz z domu
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý pachatel, který ve středu
25. února ve večerních hodinách po rozbití okna vnikl do
rodinného domu na ulici Sokolské v Prostějově. Objekt
prohledal a ze skříně odcizil
papírovou obálku s finanční hotovostí ve výši čtyřiaosmdesáti
tisíc korun. Celkově způsobil
škodu ještě o tři tisíce vyšší.

AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz
Není divu, že v této díře bezdomovec ztroskotal. Bez pomoci strážníků by
se rozhodně ven nedostal.
2x foto: Městská policie Prostějov

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY
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s městskou policií

Prohrál a zuřil
Prohrál peníze v automatu, své
emoce neovládal. Předminulou
neděli 22. února před čtvrtou
hodinou ranní vyjížděla hlídka
do baru, kde hráč utratil veškeré
peníze, které měl u sebe. To ho
natolik rozhořčilo, že své chování
přestal ovládat a začal být náležitě hlučný. Z obavy, co bude následovat, oznámila obsluha celou
událost na linku 156. Než strážníci dorazili na místo, nešťastník provozovnu opustil. Útratu
měl zaplacenou a žádnou škodu
nezpůsobil. Po cestě domů se
zřejmě zklidnil, neboť nebylo
v následné době zaznamenáno
z jeho strany jakékoliv protiprávní jednání.

Odolal záchytce
Opilý muž svůj stav nakonec
zvládl a tím se uchránil od záchytky. Na základě sdělení občana vyjížděli strážníci v neděli
22. února v podvečer k ležícímu
muži. Ten si ustlal na chodníku
před domem v Palackého ulici.
Dvaačtyřicetiletého Prostějovana ovlivněného alkoholem se
podařilo probrat a po chvíli byl
schopen chůze. Jelikož bydlel nedaleko, hlídka ho doprovodila do
místa bydliště.

„Není to o zbraních, je to o lidech,“ míní Pavel Spurný
PROSTĚJOV Tragédie v Uherském Brodě nemá obdoby.
Řádění pomateného blázna,
který v místní restauraci zastřelil
osm lidí, a pak i sám sebe, vyvolává stovky otázek. Nejde totiž
o problém jednoho místa, jednoho dne a jediného policejního vyšetřování. Večerník se během uplynulého týdne zajímal
o to, jestli se něco podobného
může stát i v Prostějově, a kolik
lidí má v tomto městě zbraň.
A zda policie pečlivě prověřuje,
zdalipak ji všichni mají právo
vlastnit...
„Bohužel si myslím, že taková tragédie
se může stát kdykoliv a kdekoliv. Tedy
i v Prostějově. Pro mě osobně bylo naprosto šokující, když jsem se z médií dozvěděla, že mezi lidmi v České republice
je celkem osm set tisíc legálně držených
zbraní. V desetimilionovém státě, ve
kterém polovinu tvoří děti a důchodci,
je to podle mého názoru strašně velké
číslo. A ještě absurdnější je, že v případě
uherskobrodské tragédie bylo zjištěno,
že vrah měl zbrojní průkaz a dvě střelné
zbraně, přestože byl psychicky narušený,“ vyjádřila se Večerníku k aktuální
situaci Alena Rašková, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov. Ve svém rozhořčení pokračovala.

„Stejně tak je znepokojivé, že i mnozí
starší řidiči vozidel, což je další potenciální smrtící zbraň, trpí psychickými
problémy, ale i demencemi, Parkinsonovou chorobou, epilepsií a podobně,
a přesto jim nikdo řidičák nevezme
a oni mohou jezdit dál! Tady všude
bych kladla důraz na zodpovědnost lékařů, kteří jsou první na řadě při řešení
tohoto problém,“ nabádá ke zvýšení úsilí při řešení této problematiky.
Večerník se vydal zjišťovat, kolik že je
v Olomouckém kraji a potažmo přímo v Prostějově mezi lidmi zbrojních
průkazů a legálně držených zbraní.
„V celém kraji registrujeme celkem 17
147 zbrojních průkazů a 44 000 legálně držených střelných zbraní. Zákon
neomezuje držitele zbrojního průkazu,
kolik může vlastnit zbraní, velká přísnost se ale klade na jejich bezpečné
uložení. Co se týká Prostějova, tady
nemohu být přesný, jelikož počty zbraní evidujeme celkově jen v rámci kraje.
Proto mě neberte za slovo, když odhadnu, že na Prostějovsku máme asi
čtyři tisíce držitelů zbrojních průkazů
a ti vlastní zhruba dvojnásobek střelných
zbraní,“ prozradil Pavel Spurný, vrchní inspektor Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policejního odborníka jsme se pochopitelně zeptali, zda je v Prostějově
možné získat zbrojní pas jednoduchým

způsobem, jak se v posledních dnech
po řádění smyslu zbaveného vraha
v Uherském Brodě traduje. „To v žádném případě! Zákon je tak dobře nastaven, že získat střelnou zbraň není
naprosto nic jednoduchého. Posuzujeme spolehlivost i bezúhonnost, kdy každého žadatele pečlivě lustrujeme, zda
v posledních třech letech se nedopustil
přestupků a nebyl za ně pravomocně
potrestán. Dokonce se dnes nově posuzuje i řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Samozřejmostí je prověřování trestního rejstříku, dotazujeme se na městských
či obecních úřadech, správních orgánů
a podobně. A v neposlední řadě pochopitelně vyžadujeme lékařský posudek na
dotyčného žadatele o zbrojní průkaz,“
vyjmenoval Spurný.
Ale právě okolo lékařských posudků žadatelů či dokonce už držitelů zbrojních
průkazů se v posledním týdnu točí veškeré diskuze. „Jakmile nás někdo žádá
o vydání zbrojního průkazu, aby si mohl
opatřit zbraň, musí se prokázat platným
lékařským vysvědčením, které nesmí být
starší víc jak tři měsíce! A každý praktický lékař má povinnost, pokud si není
stoprocentně jistý zdravotním stavem
dotyčného žadatele, požádat o lékařské
vyšetření u specialistů. A pochopitelně
také musí upozornit policii na změnu
zdravotního stavu člověka, který už střelnou zbraň vlastní. Přímo tady v Prostějově se tak děje, není to tak časté, ale sku-

tečně se to pravidelně několikrát do roka
stává. Podle mého názoru je zákonný
systém při udělování zbrojních průkazů
nastaven velmi dobře. Myslím si, že celý
problém netkví ve zbraních, ale v lidech
samotných a důsledném dodržování zákona,“ ubezpečuje Pavel Spurný.
Osobně prožívá tragédii v Uherském
Brodě stejně, jako všichni občané republiky. „Je to strašná událost a vůbec si nedokážu představit, že by se něco podobného stalo i v Prostějově. Musím se přiznat,
že už se ani nedívám na různé reportáže
v televizi nebo články v novinách. Objevují se v nich totiž různé dedukce
a spekulace typu - co by bylo, kdyby...
Jde o obrovskou lidskou tragédii, která
nemá v této republice obdoby,“ poznamenal vrchní inspektor Odboru služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Jak jsme se ještě před uzávěrkou
tohoto vydání dozvěděli, možná
i prostějovská radnice se připojí k těm
městům, která do Uherského Brodu
již poslala peníze na konto pomoci
pozůstalým rodinám po obětech šíleného střelce. „Zatím jsme o tom ve
vedení města nemluvili, ale nevylučuji
to. Žádné peníze, i kdyby to byly miliony,
však nenahradí cenu lidského života. To,
co se stalo v Uherském Brodu, je strašné,
prostě šílené...,“ uvedl pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.

ČERNÁ
KRONIKA

Lešení za 30 tisíc
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Nehody bez zranění, SMRT ALKOHOLIKA a potyčka v sanitce

Bez vážných nehod

Tak toto se v Prostějově už dlouho nepamatuje! Na silnicích Prostějovska se
uplynulý týden havarovalo jen minimálně. „Nějaké dopravní nehody byly,
ale jako záchranka jsme k nim ani vůbec
nevyjížděli. Na rozdíl od předcházejícího období totiž tentokrát nedošlo
k žádnému vážnějšímu zranění. A to je
samozřejmě dobře! Vysvětluji si to tím,

že přes jarní prázdniny byla spousta lidí
mimo Prostějov, nejčastěji na horách.
Silnice tak byly prázdné a nehrozilo tím
velké nebezpečí,“ komentuje klid v dopravě Radomír Gurka.
Zbyteèná smrt

Minulou sobotu 28. února vyjížděli
lékaři záchranky k případu nahlášeného úmrtí mladého muže z Prostějova.
„Mladík zemřel v souvislosti s dlouhodobým užíváním alkoholu,“ konstatoval smutnou zprávu Radomír Gurka.
„Nechci tvrdit, že se lidově řečeno
upil k smrti, to může prokázat až pitva.
Dlouhodobé pití alkoholu vede obecně
ke značným zdravotním potížím, a to
dokonce i v mladém věku. Může jít nejčastěji o cirhózu jater či žilní problémy,“
konstatoval šéf prostějovské záchranky.

ské nemocnice muže, kterého našli
ležet na silnici, a měl zranění v obličeji.
Po ošetření byl z nemocnice propuštěn. Tento ranní zákrok proběhl v klidu, ale ve stejný den v podvečer bylo

“

na podobné ataky agresorů nijak vycvičeni, takže každý útok, zejména
opilých pacientů, je velmi nepříjemný. Obzvláště, když členem lékařské
posádky sanitky je žena...,“ podotkl

Netvrdím, že se upil k smrti.
Dlouhodobé požívání alkoholu
ale vede ke zdravotním obtížím
i u mladých lidí!

všechno jinak. „Znovu lékaři vyjížděli
ke stejnému muži, jenž se opět dostal
do alkoholového opojení. Tentokrát
však lékaře v sanitce napadal, nejdříve
slovně, pak došlo i na nějaké projevy
násilí. Posádka sanitního vozu musela
Chtìl se prát v sanitce…
přivolat policisty, kteří pacienta zklidnili. I když pomocí donucovacích
Uplynulou neděli 1. března 2015 ráno prostředků a pout,“ popsal událost
převáželi lékaři z Konice do prostějov- Radomír Gurka. „Naši lékaři nejsou

656
555
560
škoda na vozidlech (v mil. Kč)
26,9 31,2
23,7
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Foto: Michal Kadlec
stejně jako výrazně nemocný červený buk o kus dál. Co se dá dělat, je to
rozhodnutí státní správy a nemůžeme do něj zasahovat,“ pokrčila rameny Hemerková.
S touto novinkou úzce souvisí hatící se plány na kluziště, které mělo

během zimních měsíců vyrůst
u muzea. „Neřekla bych, že tyto sny
jsou úplně ztracené. Zkusíme stávající projekt trochu upravit a sehnat
menší kluziště,“ vyhlíží náměstkyně
primátora k letošnímu prosinci s neutuchající nadějí.
(mik)

Zhrzený Zdeněk Rajtr požaduje
➢ ze strany 3

REHABILITACI

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se dostal k dopisu, který bývalý ředitel Sportcentra 19. února rozeslal všem prostějovským
radním. „Navrhuji, abych byl na místo ředitele základní školy Palacká jmenován já! Bylo by to v rámci mojí rehabilitace
za bezdůvodné odvolání z funkce ředitele Sportcentra v roce 2003. Už víc jak jedenáct let čekám na rehabilitaci, nyní se
naskytla vhodná příležitost,“ píše se doslovně v dopise.
Večerník se tak vydal za Zdeňkem Rajtrem do Dětského domova v Plumlově, kde už několik let působí jako vychovatel, zjistit, zda-li to skutečně myslí vážně?! Nebo byl zaslaný dopis spíše jakýmsi rýpnutím do vosího hnízda? „Řekl bych, že tak trochu obojí! Stále se cítím velmi poškozený a myslím si, že i po těch letech by měl někdo něco
udělat pro nápravu. Samozřejmě nepředpokládám, že by mě současná rada města jmenovala ředitelem školy v Palackého
třídě, spíše jsem si chtěl opravdu rýpnout,“ přiznal druhou variantu bývalý ředitel Sportcentra DDM v Prostějově. Jak
ovšem dodal, že se do výběrového řízení na zmíněný post skutečně přihlásí, zcela bezvýhradně nevylučuje. „Pokud mám
správné informace, tak uzávěrka přihlášek je šestého března, takže mám ještě čas. Uvidíme,“ zadumal Rajtr.
Devětapadesátiletý pedagog Večerníku ještě potvrdil, že ani po necelých dvanácti letech nemůže některým radním přijít
na jméno. „Tu křivdu s naprosto bezdůvodným vyhazovem nelze jen tak zapomenout. Navíc po mnoha letech poctivé
práce. Nikoho tenkrát nezajímalo, co všechno jsem pro děti ve Sportcentru udělal, potřebovali jen vedoucí místo pro
protekčního člověka,“ nebral si servítek Zdeněk Rajtr.
Uvidíme, jak jistá troufalost v podobě zaslaného dopisu všem současným radním zabere. Večerník se tomuto
tématu bude věnovat i v příštím čísle.
(mik)

OM! „Není asfalt,“ omlouvá se šéf VaKu

„Možná si to někdo neuvědomuje, ale
taková strašná tragédie se může stát
naprosto kdekoliv. A nemusí jít o útok
vyšinutého jedince pouze střelnou
zbraní. Někdo může vjet autem do
lidí na zastávce. Nebo si vezměte toho
blázna u Lipníku, jak házel z mostu
polena na auta jedoucí po dálnici.
Tam kdyby trefil autobus a jeho řidič
leknutím zazmatkoval, mohlo dojít

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.

UDYQÉFKQHKRG

Zdroj: Policie ČR

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov Radomír Gurka.
Foto: archiv Večerníku

ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov.
Přestože uplynulé období proběhlo z hlediska lékařů prostějovské
záchranky relativně v klidu, ředitel
Radomír Gurka se zmínil o události, která otřásla celou republikou.
Osminásobná vražda pomateného
střelce v Uherském Brodě nenechá ještě dlouho nikoho klidným.
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JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

Lékařské případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Lékaři prostějovské záchranky v uplynulém
týdnu vyjížděli podle svého ředitele Radomíra Gurky
k běžným zásahům, které nijak
nevybočovaly ze zažitého průměru. Nebýt zbytečného úmrtí
mladého muže, který skonal na
následky dlouhodobého užívání alkoholu a nedělního incidentu s totálně opilým mužem
z Konice, dalo by se říci - poklidný týden...

PROSTĚJOV A je to tady! Původní plán radnice pokácet na základě
dendrologických posudků některé
letité stromy na náměstí T. G. Masaryka zkrachoval! Státní úředníci
vyhověli ochráncům přírody a nařídili městu nekácet nejen habry
u muzea, ale ani červený buk u morového sloupu...
„Je to tak, prohráli jsme správní řízení
státního orgánu životního prostředí
a musíme tudíž změnit plány,“ potvrdila Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. „Podle rozhodnutí
tohoto orgánu se budou moci vykácet pouze staré uschlé lípy u Zlaté
brány a vedlejší keřový porost. Dva
habry mezi muzeem a bývalou prodejnou Humanic necháme růst dál,

Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který předminulou
sobotu 21. února v odpoledních hodinách na ulici Příční v
Prostějově po vypáčení dveří
zadního vchodu vnikl do rodinného domu. Celý objekt prohledal a posléze odcizil z místností
dvě obálky s finanční hotovostí.
Celkově způsobil škodu kolem
sedmasedmdesáti tisíc korun.

AŤ je leden nebo březen

PAVEL SEKANINA

JANA JURDOVÁ

se narodil 19. září 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 25. února
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 179 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé vlasy a
nosí knír s bradkou.

se narodila 26. ledna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 4. května
2007. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
34 do 40 let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a hnědé
vlasy.

ONDŘEJ GREGOR

ERVÍN ČUREJA

se narodil 22. června 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. října
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 26 let a měří 190 centimetrů.
Další údaje k popisu osoby se v databázi nevyskytují.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 11. srpna
2009. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170 až 173
centimetry, má střední postavu a černé
vlasy s pleší.

ke stejnému neštěstí jako v Uherském
Brodě. Po této události na jihovýchodě Moravy se nyní určitě budou dělat
mnohá opatření, zejména velký tlak
nyní pocítí lékaři a policisté, kteří mají
na starosti kontroly držitelů střelných
zbraní. Bohužel, v této zemi se ale často koná, až když se něco stane,“ říká
Radomír Gurka, ředitel prostějovské
záchranky.

A zase jsme u toho alkoholu! Zdá
se, že řidiči jsou naprosto nepoučitelní a vůbec nelze spekulovat
o tom, zda jde o šoféra motorového vozidla či „obyčejného“
cyklistu. Zákon totiž platí pro
všechny, alkohol pro tyto lidi má
být naprostým tabu.

ani února nám počasí nedovolilo položit asfalt, navíc obalovny nejsou ještě
v provozu, tudíž ho není ani kde brát.
Všem občanům se omlouváme, ale
hned jak to bude možné, nový asfaltový koberec samozřejmě položíme.
Z technologického hlediska ovšem
nesmí mrznout, protože asfalt by se
díky vysokému dopravnímu provozu
znovu rozdrolil,“ vysvětlil Večerníku
Pavel Řepka, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov. (mik)

PROSTĚJOV Máte vyhrazené místo
pro parkování? V tom případě byste si
měli sjednat u svého operátora hodně
výhodný tarif. Je totiž pravděpodobné,
že strážníky budete volat každou chvíli.
Jiná obrana proti tupým řidičům ovšem neexistuje...
Svoji zkušenost s vyhrazeným parkováním
mají nejen mnozí obchodníci, ale třeba
i rodiče dětí ze speciální školky v Mozartově ulici. Značka by jim měla umožňovat
najít volné místo pro parkování přímo před
budovou. Přesto často musí stát jinde a své
ratolesti do školky dostávat hodně krkolomně. Proč? Kvůli naprosté ignoranci
některých místních.
„Už více jak tři roky vozíme vnoučka se třemi těžkými diagnózami do speciální školky v Mozartově ulici v Prostějově. Jsou zde
vyhrazena tři parkovací místa až do devíti
hodin pro rodiče nemocných dětí. Přesto jsou ráno téměř vždy obsazená lidmi
z okolí. Volali jsme několikrát policii. I tak
se ovšem nic nezměnilo,“ napsala do redakce Večerníku jedna z našich čtenářek, která
upozornila, že na místech se často objevují
stále stejné vozy. „Majitel auta značky Kia
je tam úplně každé ráno. A zvesela se smě-

je. Proč nedostane denně pokutu?! Co nemocné děti, které taháme z vedlejších ulic?
Víte, co dokáže autista při změně parkování dál od školky? Podobně při mentální retardaci dítě prostě nepochopí, že
řidič vozu Kia ještě spí,“ dodala čtenářka.
Neutěšenou situaci potvrdil i zástupce
školky v Mozartově ulici. „O značku pro
vyhrazené parkování jsme požádali, aby
rodiče handicapovaných dětí nemuseli
parkovat někde za rohem. Ale ani poté se
situace bohužel moc nezlepšila. Kvůli neukázněným řidičům jsme dříve volali policii
každou chvíli, dlouhodobý výsledek se
přesto nedostavil. V ideálním případě by tu
totiž policisté museli být každý den a rozdávat jednu pokutu za druhou,“ potvrdil
nám Tomáš Jachník, ředitel ´mateřinky´.
Vytáčet stále a stále stejné číslo a čekat na
příjezd strážníků se může jevit skutečně
jako hodně únavné. Jiná možnost ovšem
v tomto věčném boji s lidskou omezeností prostě neexistuje. „Problémy s vyhrazeným parkováním řešíme pouze na
oznámení. Pokuta v tomto případě může
činit až dva tisíce korun,“ zdůraznila Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
(mls)

www=$6783,7(/¥.9¨&,iii
„V rozdělování chybí systém a řád,“ kritizuje Petr Kousal
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
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Foto: Michal Kadlec
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aneb ptali jsme se v ulicích

Určitě jste si všichni všimli, že se na prostějovském náměstí již po nějakou dobu něco děje. Konkrétně probíhá
rekonstrukce kuželny a radnice. Zatím již zmizely stromy, lavičky, betonové květináče a postupně se s revitalizací
pokračuje dále. Večerník tak zajímalo, zda-li se už nemůžete dočkat, nebo to občany nechává chladnými...

TĚŠÍTE SE NA ZREKONSTRUOVANÉ NÁMĚSTÍ A RADNICI?

ANO

ANO

2, 29
Toho se ale nedržel bezmála
sedmdesátiletý muž z Olšan
u Prostějova, který uplynulou
sobotu 1. března odpoledne
vyšel ze zdejší hospody, sedl na
motokolo a „uháněl“ k domovu.
Co ale čert nechtěl, pod vlivem
2,29 promile alkoholu vjel do
protisměru a narazil do zaparkovaného vozidla. Nebylo divu,
že majitel auta na něho zavolal
policii.

15
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zjistili jsme

Z domu odcizil
77000 Kč

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v době od čtvrtka
19. února do úterý 24. února
vnikl do neobývané novostavby
rodinného domu na ulici Wichterlova v Prostějově. Z místa
odcizil kovově lešení v celkové
hodnotě kolem 30 200 Kč.

Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

VYHRAZENÉ
PARKOVÁNÍ?
jovska Rozhodnuto:+$%5<=š67$128
Sen radních o kluzišti se rozplývá?

2014

hodin

168

MASAKR v Uherském Brodě: Může se to stát i v Prostějově?

netové stránky www.vecernikpv.cz
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ZDENKA RICHTEROVÁ
35267ħ-29
„Celkem se těším. Plány na rekonstrukci jsem
neviděla, takže jsem zvědavá, jak bude náměstí i
radnice vypadat. Co mi ale vadí, je kácení stromů na
náměstí a vůbec málo zeleně. Určitě bych byla proto, aby na náměstí bylo více stromů, květin a zeleně
vůbec, když už se podnikají nějaké úpravy, tak ať je
to se vším všudy.“ (úsměv)

9/$',6/$9ð3,ĠÉ.
35267ħ-29
„Na opravené náměstí se celkem těším, třeba to bude
hezké, uvidíme... (úsměv) Ačkoliv mi připadne, že asi
radní neví, co s penězi. Co se týče dlažby na kuželně,
tak ta rozhodně nevypadala, že by potřebovala
vyměnit, dle mého názoru by ještě nějakou dobu
vydržela. Navíc, když už tu nebudou kostky, nebude
to ono.“

PROSTĚJOV Při nedávném
schvalování veřejných finančních podpor na jednání zastupitelstva z pondělí 16. února
projevil značnou nespokojenost. Zkušený politik Petr Kousal
(na snímku) z KDU-ČSL se dle
svých slov s určitými věcmi prostě a jednoduše nehodlá smířit.
Hokejovému klubu prý dává
město více, než by si jeho činitelé zasloužili. Opozičního zastupitele pak Večerník v rámci
svého pravidelného seriálu rozhovorů se zastupiteli vyzpovídal
i z jiných záležitostí.
ƔƔ Na nedávném jednání zastuSLWHOVWYD MVWH RWHYĜHQČ Y\MiGĜLO
QHGĤYČUXYHYHGHQt/+.-HVWĜiEL
3URVWČMRY3URþYiPOLGRYČĜHþHQR
WDNOHåtYåDOXGNX"
„Mám hokej velmi rád, sám jsem
KRKUiYDORGGČWVWYtFKRGLOVNRURQD
YãHFKQ\ ]iSDV\ QDãHKR NOXEX D Y]
SRPHQX VL QD MPpQD VSRXVW\ QDãLFK
KRNHMLVWĤ 3DPDWXML VL MDN UROED
YWHKGHMãtPY\GiQtY\SDGDOD6iĖN\
]DSĜDåHQp GR VSUiYFH OHGX QD QLFK
VXG V KRUNRX YRGRX D GROH QČMDNi
KDGUDQDåHKOHQtOHGX7DNåHPLYĤEHF
Y åDOXGNX QHOHåt KRNHM MDNR WDNRYê
DLVWiYDMtFtPXWêPXIDQGtP1HPiP
DOHUiGNG\åYHGHQtNOXEXQD]DþiWNX
VH]yQ\ Y\KODãXMH åH FKFH KUiW H[

WUDOLJXDSRWRPVHNOXEVRGĜHQêPD
XãLPD ]DFKUiQt %Xć WHG\ YHGHQt
NOXEX QHYt R þHP POXYt QHER OåH
$REDSĜtSDG\MVRXQHVHULy]QtDSURWR
QHGĤYČU\KRGQp³
ƔƔ 3URKOiVLO MVWH WDNp åH -HVWĜiEL
MVRXEH]QDGČMQČSRVOHGQtYWDEXOFH
SĜLþHPåUHDOLWDE\ODDMHMLQi
Ä2P\OěHNOMVHPåHMVRXEH]QDGČMQČ
VNRURSRVOHGQtFHORXVH]yQX1DWDE
XONX VH GtYiP YHOPL þDVWR D WR SR
NDåGpP]iSDVH$MVHPYHOPLUiGåH
SUYQtOLJDMHY3URVWČMRYČ]DFKUiQČQD³
SDQ.RXVDOVNXWHþQČSURQHVOåHWêP
MH EH]QDGČMQČ SRVOHGQt MDN VSUiYQČ
WYUGt9HþHUQtNSR]QUHG
ƔƔ&RVHWêNiYHĜHMQêFK¿QDQþQtFK
SRGSRU MDNR FHONX V MHMLFK
UR]GČOHQtP PH]L VSRUWRYQt NOXE\
MVWHMLQDNVSRNRMHQ"
Ä-VHP UiG åH PČVWR KRVSRGDĜt WDN
åHMHYĤEHF]þHKRUR]GiYDW ~VPČY
9 FHOpP SURFHVX PL FK\Et DOH V\V
WpP D ĜiG -DN MH PRåQp åH PiPH
QD]DVWXSLWHOVWYXVFKYDORYDWPDWHULiO
YHĜHMQp¿QDQþQtSRGSRU\NWHUêPiPH
WêGHQGRSĜHGXNSURVWXGRYiQtDWČVQČ
SĜHG KODVRYiQtP VH Pi KRNHMLVWĤP
R SĤO PLOLRQX NRUXQ SRGSRUD ]YHG
QRXW" 3URþ" 7R VH QHYČGČOR GĜtY"
$WDNRYêFKSĜtSDGĤMHYtF3URWRVH
]SĤVREHP UR]GČORYiQt QHPRKX EêW
VSRNRMHQ -LQDN VL DOH YiåtP D MVHP
KUGê QD WR åH SURVWČMRYVNp WHQLVWN\
D WHQLVWp YROHMEDOLVWN\ D EDVNHWEDO
LVWp GČODMt PČVWX YH VYČWČ YêERUQRX
D QHXYČĜLWHOQRX UHNODPX NWHUi VH
QHGiQLþtP]DSODWLW³
ƔƔ3RMćPHNMLQpPXWpPDWX-DNê
MHYiãQi]RUQDVRXþDVQêVWDYNG\
6SROHþHQVNê GĤP YHGH 'RPRYQt
VSUiYD"

Foto: Michal Kadlec
Ä,NG\åX]QiYiPSDQDĜHGLWHOH3UĤãX
MDNR YêERUQpKR PDQDåHUD WDN MVHP
QHSRFKRSLO D RVWDWQČ DQL ¿QDQþQČ
QLNGR QHSURNi]DO YêKRGQRVW WR
KRWR NURNX 3ĜHGFKR]tPX MHGQDWHOL
9HMPRORYL E\O\ NODGHQ\ ~NROHP FR
QHMPHQãtLQYHVWLFHPD[LPiOQt~VSRU\
DRSUDYDMHQQHMQXWQČMãtFKYČFtVWtP
åH VH NXOWXUiN VWHMQČ ]DQHGORXKR
]ERXUi3ĜHVWR]YêãLOSRþHWNXOWXUQtFK
DNFt VQtåLO ]WUiW\ XFKRYDO EH]SHþQê
SURYR] 6SROHþHQVNpKR GRPX 9ãH
E\ORSUĤKOHGQpDMHGQR]QDþQp'QHV
WRPX WDN QHQt 0RåQi VH ãHWĜt MHãWČ
YtFH DOH MH WR QD ~NRU NYDOLW\ SUR
NOLHQW\ VSROHþHQVNêFK DNFt 6LWXDFL
E\Y\ĜHãLODMHGQR]QDþQiRGSRYČćQD
EXGRXFQRVWREMHNWXDOHWRXåMHMLQi
NDSLWROD³
ƔƔ$FRMLå]DKiMHQiYHONiRSUDYD
QiPČVWtYþHWQČUDGQLFH"0\VOtWHåH
ML¿UPD6NDQVND]YOiGQH"
Ä0XVtML]YOiGQRXW%DJU\VHMLå]D
NRXVO\ GR GODåHE QD QiPČVWt WDNåH
QHO]H FRXYQRXW 6NDQVND VH VQDG
SRXþLOD ] QHNYDOLWQt SUiFH SRNOiGiQt
GODåE\ SĜHG UDGQLFt D QHEXGH PXVHW
YãHQČNROLNUiWSĜHGČOiYDW1HUDGE\FK
PČO QD QiPČVWt VWDYEX GHVHWLOHWt
+ODYQČ PL YãDN QD FHOp DNFL YDGt
~E\WHN]HOHQČYFHQWUXPČVWD³
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Høištì u rybníka
Prostějov (mik) - Radní už vědí, jak co
nejlépe a nepraktičtěji využít pozemek
v těsné blízkosti krasického rybníka.
„V rozpočtu města pro tento rok je
zařazena příprava projektové dokumentace stavebních úprav krasického
rybníka. Uvedený pozemek vedle něj by
mohl sloužit pro výstavbu dětského hřiště,
sportoviště a výsadbu vhodné zeleně, aby
doplnil lokalitu rybníka a její rekreační potenciálproobyvatelemístníčásti,“uvedlJiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějov s tím, že na zpracování
variantního řešení využití pozemku radní
vyčlenili dvacet tisíc korun.
1RYÙvÅIRGERUX,7
Prostějov (mik) - Po nedávném
překvapivém odstoupení Vladimíry
Kresanové z funkce vedoucí odboru informačních technologií
prostějovského magistrátu vyhlásilo
vedení města okamžitě nové výběrové
řízení na uvolněný post. „Ano, konkurz
už skončil. Já jsem sice nebyl členem
výběrové komise, ale mám zprávy
o tom, že nový vedoucí byl vybrán,“
potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák
s tím, že jméno magistrát zveřejní až po
úterním jednání rady města.
5DGQÉYSÔÉSUDYÈQDVRXG
Prostějov (mik) - V úterý 3. března
se uskuteční další jednání rady města.
Konšelé se budou zaobírat také problémem okolo výstavby obchodního
centra společností Manthellan, budou
totiž rozhodovat o právním zastupování
v soudním sporu o určení neplatnosti
smlouvy. Kromě toho ale radní budou
rozhodovat o rekonstrukci náměstí
Spojenců, opravě mostu v Čechovicích či
rekonstrukci chodníku a silnice v Žešově.
„Na programu jednání bude i několik
rozpočtových opatření a také se budeme
zabývat majetkoprávními záležitostmi,“
prozradil primátor Miroslav Pišťák.

TRAGICKÝ ROK na silnicích Prostě
Dopravní nehody 1(3´(l,/2'(9¨7/,'©, z toho bylo pět cyklistů!
PROSTĚJOVSKO Minulý rok
2014 se z hlediska dopravní
nehodovosti určitě nezapíše
pro Večerník
do zdejších policejních análů
zrovna pozitivně. Na silnicích
Michal
totiž bylo z celkového počtu
KADLEC
560 havárií osm smrtelných
a o život přišlo hned devět
osob. To je o dvě úmrtí víc, než v předešlých dvou letech. Smutný
rekord tak drží Prostějovsko i v době, kdy z celostátního měřítka počet tragédií klesá. Čím to je? Těžko říct... Jednoznačnou
odpověď stále nemají ani policisté. Ještě více alarmující je však
skutečnost, že hned kvintet mrtvých jel na kole!

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„Statistický výsledek loňského roku nás
netěší a ani těšit nemůže. Zatímco celkový
počet dopravních nehod je srovnatelný
s rokem 2013, jejich následky jsou mnohem tragičtější. V uplynulém roce zemřelo
na našich silnicích devět lidí oproti sedmi
z předešlých dvou let. Stejně tak nemůžeme pozitivně hodnotit počet těžce i lehce
zraněných účastníků dopravních nehod,“
konstatoval ve své zprávě Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR
Prostějov.
Podobný názor zastává i šéf Dopravního
inspektorátu Prostějov. „Četnost nehodovosti se podstatně neliší od předešlých let.
Co nás ale nenechává klidnými a dělá nám

vrásky na čele, jsou následky havárií v loňském roce. Nárůst zaznamenáváme nejen
v počtu zesnulých, ale také u počtu těžce
zraněných. Těch bylo v minulém roce
celkem šestatřicet, což je o deset víc než
v letopočtu 2013. Prostě loňský rok byl
z dopravního hlediska hodně smutný,“ přidal se Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov.
„Děláme všechno pro to, aby bezpečnost
byla na silnicích Prostějovska co možná
největší. Samozřejmě, nejideálnějším stavem by bylo, kdyby během roku nezemřel
při autonehodách ani jeden člověk. Ale
bohužel, k tomu by se kromě policistů
museli ve svém úsilí přidat i řidiči, cyklisté

a chodci,“ doplnil svůj názor šéf prostějovské policie Pavel Novák.
Ano, ze statistiky loňského roku je patrné, že opravdu ne všichni řidiči dělají
všechno pro to, aby tragédií na silnicích
bylo co nejméně. Vždyť například nejzávažnější tragédie z 12. ledna 2014,
kdy mezi Vícovem a Ohrozimí zemřeli
v autě po nárazu do stromu dva mladí
muži, se neobešla bez alkoholu v krvi
chybujícího řidiče. „Vývoj dopravních
nehod pod vlivem alkoholu a drog není
příznivý. I přes mnohá bezpečnostní opatření a časté kontroly policistů došlo v roce
2014 celkem k osmačtyřiceti haváriím
pod vlivem omamných látek. Přestože veřejnost prostřednictvím médií opakovaně
informujeme o nebezpečnosti požívání
alkoholu před jízdou autem či na jízdním
kole, tento nešvar stále hraje v dopravě
našeho regionu výraznou roli. Nechápu
to...,“ kroutil hlavou Novák s tím, že hlídky
přistihly za volantem celkem 473 opilých
řidičů a 123 řidičů pod vlivem drog. „To
jsou přímo otřesná čísla,“ posteskl si.
Co se týká loňského roku, není dále bez
zajímavosti, že mezi devíti oběťmi dopravních nehod je hned pět cyklistů. „Ti
patří společně s chodci k nejohroženějším
účastníkům silničního provozu, když havarovali vloni celkem ve dvaaosmdesáti pří-

tragické nehody na prostìjovsku v roce 2014
✓ srážka osobního vozidla se stromem na silnici mezi Vícovem a Ohrozimí - dvě smrtelná zranění, jedno těžké zranění.
✓ dopravní nehoda mezi nákladním vozidlem a cyklistkou v křižovatce ulic Vrahovické a Průmyslové v Prostějově
- jedno smrtelné zranění.
✓ dopravní nehoda mezi nákladním vozidlem a cyklistou v křižovatce ulic Kostelecké a Fanderlíkovy v Prostějově
- jedno smrtelné zranění.
✓ střet osobního vozidla s cyklistou na ulici Vrahovické v Prostějově - jedno smrtelné zranění.
✓ havárie cyklisty na ulici Stichovické v Mostkovicích - jedno smrtelné zranění.
✓ dopravní nehoda osobního vozidla v Ludmírově - jedno smrtelné zranění.
✓ dopravní nehoda nákladního vozidla u sjezdu z dálnice D1 v katastru obce Mořice - jedno smrtelné zranění.
✓ střet osobního vozidla s cyklistou v katastru obce Dobromilice - jedno smrtelné zranění.
Zdroj: Policie ČR

Pondělí 2. března 2015
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Bývalo... - a doplňte si, cokoliv chcete. Prý to bývá neklamná známka stárnutí a něco na tom jistě bude. Taky jsem tuhle větu už několikrát použil.
Poslední roky nás k tomu nutí čtvrté roční období, které se, někdy si říkáme
Tomáš
kdoví proč, jmenuje zima. Zvlášť v mírném podnebí rovinaté Hané si příliš
KALÁB
okolností, které dělají zimu zimou, neužijeme. Poslední dny se soudě dle
intenzity slunečního svitu nepokrytě hlásí jaro.
Jestliže se někdy příroda chová zmateně a v měsíci, kdybyste to naprosto nečekali, se objeví nějaká ta kytička, pupen na stromě a podobné
nepředloženosti, určitě se podivnou zimou nenechají zmást naše silnice. Přestože většinu zimních měsíců dobrotivý asfalt volně dýchá bez náznaku ledové masky, otřesné vředy výtluků se na jeho pomyslné kůži objevují
zas a zas.
Vracel jsem se nedávno potmě z delší cesty a spíš jen tak podvědomě vnímal přenosné značky bez uzardění
upozorňující na hrby po několik následujících kilometrů. Málokterý řidič je zvyklý na podobný alibismus
cestářů významněji reagovat. Následující otřes mě uvedl zpět do reálu a hodně jsem si oddechl, když po příjezdu
domů kolo nevykazovalo známky akutního onemocnění.
Jen co se oteplí, asfaltové vředy zmizí, aby po nich zůstaly zlověstně temné skvrny. Nu což - na kvalitní plastiky
asfaltových tváří nemáme, ale na každoroční tečkování asi ano. Tak zase po další „zimě“...

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
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Agrostroje. Zvláště v posledním období
se ale stal terčem zlodějů kovů, kteří
z něj postupně kradli vše, co bylo ze železa. Jak Večerník již na začátku loňského roku informoval, magistrát zjistil, že
mostek není v evidenci majetku města
a nachází se na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro státní podnik Povodí Moravy.
„Provedení rekonstrukce lávky ze strany města tak není v tuto chvíli možné,“
řekl vloni na jaře Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Prostějova.

Opravu mostku v havarijním stavu navrhla na začátku roku 2014 tehdejší
radní, nyní opoziční zastupitelka Milada Sokolová. „Lokalitu důvěrně znám
a o tom, že mostek je skutečně v nedobré
kondici, vím. Stejně je mi známa i skutečnost, že je velice frekventovaný a tak by si
opravu zasloužil,“ zdůvodnila tehdy svůj
návrh Milada Sokolová.
A dočká se, stejně jako obyvatelé Hybešovy ulice a okolí! „Jednal jsem
s Povodím Moravy a dohodli jsme se
na dalším postupu. Vedoucí odbo-

ru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu Antonín Zajíček dostal za
úkol zpracovat studii nového mostku.
Postavíme ho na náklady města, Povodí Moravy by zase za své peníze mělo
asanovat ten starý. O tom ale budeme
ještě jednat,“ řekl exkluzivně Večerníku náměstek primátora Jiří Pospíšil
s tím, že jedinou technickou podmínkou
je to, aby nové přemostění bylo jeden
metr nad hranicí stoleté vody. „Nový
mostek tak bude muset být poměrně
vyvýšený,“ doplnil Pospíšil.
(mik)

padech, pět těchto nehod bylo tragických.
To je velmi alarmující číslo, které určitě stojí
za hlubší rozbor. Osobně si myslím, že kdyby cyklisté nepodceňovali například požívání alkoholu, byly by statistiky mnohem
optimističtější a tragická čísla menší,“
dodal Vítězslav Matyáš.
JakaleVečerníkzjistil,bohuželaniletošní rok nezačal z hlediska dopravní nehodovosti příliš dobře. „V letošním roce
evidujeme na Prostějovsku od prvního
ledna do patnáctého února celkem devětapadesát dopravních nehod, při nichž došlo
k jednomu úmrtí, třem těžkým zraněním
a dvanácti lehkým zraněním. Ve třech
případech figuroval alkohol,“ prozradila
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

ketem. Jak se v bytě opijí, dělají hrozný bordel,“ postěžovala si Večerníku
jedna z nájemnic panelového domu,
kterou nejvíce štve, že se s její problémovou sousedkou stále nedaří nic
dělat. „Když se situace vyhrotila, tak
tuto v uvozovkách milou dámu její synovec uklidil do Psychiatrické léčebny
v Kroměříži. Za nějaký čas se ovšem
vrátila a vše začalo od znovu...,“ láteřila
evidentně nešťastná paní.
Domovní správa Prostějov, jakožto
majitel nemovitosti, o problému ví
a snaží se jej v rámci svých možností
řešit. „Je to podobná situace, jako byla
s panem Suchým v ulici Jana Zrzavého. Už koncem března loňského roku
jsme této nájemnici neprodloužili
smlouvu. Důvodem byl fakt, že zvlášť

závažným způsobem narušovala soužití v domě. Navzdory tomu se paní
stále odmítá vystěhovat. Prostějovský soud už v této věci rozhodl v náš
prospěch, ona se však nyní odvolala
do Brna, takže vše se protahuje,“ popsala Marie Hájková, vedoucí odboru
kanceláře jednatele Domovní správy
Prostějov.
Přitom paní Ludmila byla na hrozbu
vystěhování už v minulosti několikrát
upozorněna. „Možnost přestěhovat
se jinam, kde by byla pod dohledem
rodiny či specialistů, ovšem vytrvale
odmítá. Ani to s ní nehnulo...,“ dodala
Hájková.
S obdobnými případy, že si lidé k sobě
domů pozvou bezdomovce a narušují
tak obecné soužití, se čas od času pro-

stějovští strážníci setkávají. „Často se
jedná o osamocené lidi. Něco takového ovšem nikomu nedoporučujeme.
Stává se totiž, že se pak svých hostů
lidé nemohou zbavit a musí zavolat
nás,“ poznamenala zkušenost ze života strážníků Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Večerníku se podařilo paní Ludmilu zkontaktovat. Příliš sdílná ovšem
nebyla. „Já vím, že jsou na mě furt nějaký stížnosti. S vámi se o tom ale nebudu vůbec bavit,“ odpálkovala nás paní
Ludmila R., která jasně dala najevo, že jí
ostatní lidé mohou být ukradení.
Nezbývá tedy než doufat, že v jejím případě zůstane jen u nadávek
a vše neskončí mnohem hůř. Však víte,
jak...
(mls)
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Dobrý člověk
Dobré skutky jsou taková ošemetná věc. Jakmile je děláte, lidi si na to
zvyknou, a pak už z toho kolotoče nemůžete ven. Už do smrti si nesednete
v autobuse ani v tramvaji, a jakmile
uvidíte babičku obloženou nákupními taškami, svědomí vám nedá a chtě
nechtě jí s nimi budete muset pomoct.
Odměnou je vám šťastná a usměvavá
tvář překvapeného seniora, který vám
nepřestává děkovat. Veškerá pohádková nálada ale končí ve chvíli, kdy
jste v úzkých vy...
Poté, co jsem většinu zletilého života
s trochou nadsázky páchala dobro
na každém kroku jako Neználek
na cestě do Slunečního města, jsem
nabyla dojmu, že bych trochu toho
lidského porozumění mohla dostat

zpátky. Jako vždy touto dobou se
potýkám s pravidelnou návštěvou
chřipkového bacilu, a tak jsem si
cestou k lékaři dovolila posadit se
v dopravním prostředku. Neujeli jsme ani jednu zastávku a už se
ke mně otáčela paní spolucestující
s uštěpačnou otázkou, jestli nevím,
že starší mají přednost a támhle že
stojí dva postarší pánové, kteří se
o mé místo rádi podělí. Než jsem
jí stačila vysvětlit svou chřipkovou
situaci, už se hlasitě vybavovala
s ostatními cestujícími na téma, jak
jsou ti mladí nevychovaní. Ještě že
má zastávka nebyla daleko.
Abych se mohla občerstvit právě
zakoupenými antibiotiky, vydala
jsem se do nedaleko stojícího super-

marketu pro vodu. Fronta na vozíky
byla početnější než řádka samotných
vozíků, proto jsem si troufla oslovit
seniora s právě přijíždějícím vozíkem, jestli tam má desetikorunu. Ten
mi s radostným úsměvem předal vozík výměnou za mou minci a já pádila do tepla prodejny. Přece jen ti lidi
nejsou tak zlí, říkám si do chvíle, než
jsem si všimla, že ve vozíku není desetikoruna, ale plastový žeton. Znovu
si přehrávám tu scénku s předávkou
košíku s výrazem Káči z pohádkových Hrátek s čertem: „Tak tys oklamal chudý, poctivý děvče,“ a je mi
konečně jasné, proč se pán tak vesele
usmíval. Dobré skutky vás totiž sice
zahřejí na duši, ale desetikoruna je
desetikoruna...

VWDWLVWLNDGRS
počet nehod

usmrceno osob
7
7
9
těžká zranění
29
26
36
lehká zranění
256
238
215

PROSTĚJOV V závěru loňského
roku prostějovský VaK vybudoval v Okružní ulici zbrusu novou
kanalizaci okolo parkoviště před
supermarketem Kaufland. Jenže
ouha, hluboké výkopy byly po dokončení jen zahrnuty hlínou a tak
tomu zůstalo dodnes. A chodci,
cyklisté a hlavně řidiči nadávají
jako špačci!
„Celý jeden jízdní pruh silnice je
jako tankodrom. Když je volno, snažím se jet v protisměru, abych šetřil
auto. Když ale proti mně někdo jede,
musím pochopitelně uhnout, tím pádem chtě nechtě jedu po té rozflákané části vozovky,“ přišel si do redakce

Večerníku postěžovat jeden z našich
čtenářů. „Vodovody a kanalizace tady
ukončily práce v polovině prosince
a ať mi nikdo neříká, že dosud neměly čas uvést silnici do původního
stavu, jak jim to ukládá zákon,“ dodal
rozhněvaný muž.
Večerník se samozřejmě začal pídit po
tom, jak je možné, že dva a půl měsíce po ukončení prací na nové kanalizaci nebyl investor schopen položit
v Okružní ulici nový asfaltový koberec. „Tuto investiční akci jsme skutečně ukončili v závěru loňského roku,
a protože přetrvávaly teploty pod
bodem mrazu, zasypaný výkop jsme
pouze zhutnili. Bohužel, během ledna

Třiašedesátiletá Ludmila R. si do bytu vodí bezdomovce, %$*5<RNROR0$6$5<.$
➢ztitulnístrany ostatním SPROSTĚ NADÁVÁ a uráží je
PROSTĚJOV Nejrůznějších podivínů v Prostějově najdeme více než
dost. Patří mezi ně například i třiašedesátiletá Ludmila R., která žije
v prostějovském domě ulice Emila
Králíka 4. I přes dlouhodobou snahu Domovní správy situaci zklidnit
a nejlépe neposlušnou nájemnici
vystěhovat, se to i přes prvoinstanční rozhodnutí soudu stále nedaří...
Když vstoupíte za dveře v prvním
patře, okamžitě vás do nosu praští
šílený smrad. Šíří se z bytu Ludmily
R. „Nedá se tu s ní žít. Neustále křičí,
sprostě nadává a uráží všechny kolem.
Situace se zhoršila před necelými třemi roky, kdy této ženě zemřel tatínek.
Začala si sem tahat bezdomovce, které
posbírá na lavičkách před Penny mar-

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

8GFQWEÊ &QRTCXPÊ
8ÊV÷\UNCX/CV[¾wP
TQMWTQ\JQFP÷URQ

Polorozpadlou a nebezpečnou lávku Okružní jako TANKODR
přes Hloučelu nahradí nový mostek
PROSTĚJOV Vedení města začalo řešit havarijní stav mostku přes
říčku Hloučelu spojující lokalitu
okolo Hybešovy ulice s Říční ulicí
a obchodní zónou u hobbymarketu
OBI. A vše vypadá, že i přes počáteční problémy se nyní blýská na lepší
časy...
Opravu, či spíše vybudování nového
přemostění komplikoval fakt, že mostek neměl majitele. V šedesátých letech
minulého století byl de facto postaven
svépomocí pracovníky tehdejšího
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PROSTĚJOV Náměstí T. G. Masaryka nevypadá v těchto dnech zrovna
dvakrát vábně, ale s tím se počítalo.
Rekonstrukce kuželny se rozběhla
naplno a návštěvníci centra města se
musejí smířit s oplocením a hřmotem
bagrů v uzavřeném prostoru.
V rámci projektu revitalizace je záměrem
náměstí provozně rozdělit na tři části
- 1. velká kuželna, 2. Malá kuželna, 3. prostor před městskou radnicí. K nim pak přiřadit určitou rozdílnou funkci dle využití.
„V rámci stavebních prací bude provedena revitalizace dlážděných ploch, dojde
k instalaci nového veřejného osvětlení, mobiliáře, rozvodů závlahy a silové
elektřiny pro pořádání akcí na náměstí,“
připomněl primátor Prostějova Miroslav
Pišťák. Jak dodal, vzhled dlažby se nezmění. „V původním projektu se počítalo
s většími dlaždicemi z lesklé žuly, ale na základě požadavků památkářů bude povrch
nové kuželny tvořen opět malými kostičkami,“ uvedl primátor s tím, že přesný termín ukončení harmonogramu prací není
znám. Ten předpokládaný zněl na srpen
letošního roku.

Foto: Michal Kadlec

22 672 564 Kč
Na takovou částku by měla přijít celková revitalizace centrálního prostějovského náměstí,
přičemž zhruba osmnáct milionů korun by měla činit dotace
z ROP Střední Morava.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Komando, dobøe!
S velkým znepokojením sleduji,
a nejenom já, jak se nám Olomoucká
ulice zaplňuje nepřizpůsobivými lidmi,
kteří se v posledních měsících přestěhovali do dvou ubytoven v této ulici.
Bydlím zde s manželem už tři desítky let
a tak mám možnost porovnávat. Sotva
se uklidnila situace okolo nočních diskoték v Moravě, máme zde druhý problém. Nemůžu říct, že by Romové dělali
vyloženě nepořádek, ale jejich přílišné
hlučné chování stačí, aby nám starousedlíkům hodně ztrpčili život. A projít
kolem hloučků těchto lidí, jakmile stojí
před ubytovnou a žádají vás o cigaretu,
peníze nebo dokonce o jídlo, je velmi
a velmi nepříjemné. Zvláště poté, co v
případě odmítnutí vás častují nadávkami. Zajímavé je, že co na zdejší ubytovnu vtrhlo policejní komando, neviděla
jsem na ulici jediného Roma, který by
nějak obtěžoval kolemjdoucí.
J. L. Prostějov
Jen spousta betonu
Naprosto souhlasím s kritikou, která
se snáší nad rekonstrukcí Spitznerových sadů. Tak zbytečně široké chodníky nejsou snad ani v parku před
hlavním nádražím v Praze! Copak je
tolik betonu potřeba, když tímto parkem v Prostějově projde denně okolo
dvaceti lidí?
Jan Kyselák, Prostějov

Podivný dùvod
Četl jsem si dvakrát článek o kácení stromů v Kolářových sadech
a stále jsem nepochopil, proč muselo padnout jedenáct nádherných
a letitých stromů. Že na hvězdárně kvůli nim nevidí na hvězdy?
Proboha, co je to za důvod? Co
si ještě kdo dokáže vymyslet, aby
nechal pokácet stromy, které tu
rostly dlouhá desetiletí a byly naprosto zdravé? Zajímalo by mě,
kolik lidí se chodí dívat na hvězdy
a kolik obyvatel bylo rádo, že si
v parku může v létě posedět ve stínu
těchto nádherných stromů...
Petr Nádvorník, Prostějov
Proè tedy vyhrála?
To, jakým způsobem se firma
Skanska trápí s dlažbou před
vchodem do radnice je opravdu zarážející. Kdyby nešlo
o tak vážnou věc, navíc za několik
milionů korun z peněz daňových
poplatníků, člověk by se tomu i zasmál. Nemohu ale pochopit, když
město vidí onu nešikovnost dělníků,
proč vybralo znovu tu stejnou firmu,
aby rekonstruovala i zbytek náměstí
T. G. Masaryka? A netvrďte mi, že jenom proto, že byla nejlevnější. Ono
co je levné, nemusí, a v případě Skansky, tedy ani není, kvalitní.
Jindřich Langer, Prostějov

Březnové pohledy kronikářské aneb
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

M

áme tady měsíc, ve kterém
by se mělo objevit také
v Prostějově jaro, i když je možné, že nás ještě třeba bude trápit
sníh. Co nás ale trápilo, či netrápilo v letech dávno minulých, to
se ovšem podíváme hned.
březnu 1945 Prostějov stále trápili němečtí okupanti,
i když, jak uváděla tehdejší hlášení místní buňky NSDAP, morálka
vojáků svévolně upadala, načež
příslušníci armády zcela nepo-

V

OD MASARYKA K MASARYKOVI...

krytě holdovali alkoholu, zábavě
a to i s ženami nevalných mravů.
Naopak hrdost obyvatel rostla, neboť cítili blížící se frontu,
a proto projevovali vůči okupantům čím dál větší pohrdání
a odpor. Obzvláště aktivní byli
dělníci velkých továren a bývalí
příslušníci československé armády. Za dva měsíce bylo vymalováno. Pro letecké nadšence jedna
technická zmínka. Do Prostějova
přibyla regulérní vojenská letecká
jednotka I./SG 152 (I. Gruppe
des Schlachtgeschwaders 152),
jíž velel Hauptmann Karl Kennel,
vyzbrojená letadly Focke-Wulf
Fw 190, Messerschmitty Bf 110
a Me 410 a Henschel Hs 123. Do
té doby byly ve městě pouze jednotky školní výcvikové.
řezen 1950 znamenal již pátý
rok svobody, ale také druhý
rok komunistického režimu. Prostějované si naposledy svobodně
a veřejně mohli připomenout
narozeniny prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka. Jednalo
se o jubilejní sté výročí, za rok se
již jakákoliv připomínka trestala
minimálně pobytem na stanici
SNB... Narozeniny, které si mohli

B

připomenout místní zcela svobodně i v dalších letech byly ty básníka Jiřího Wolkera, ve sledovaném
roce nedožité padesáté.
řezen 1960 znamenal změnu
ve vydávání tiskovin v Prostějově. Nedobrovolně skončil
časopis „Život Prostějovska“
a začala vycházet „Stráž lidu“.
Tento plátek nás obtěžoval dlouhá léta a já sám si pamatuji, že
jsme ho přejmenovali na „Řepné
rozhledy“, neboť po většinu roku
bylo jeho největším hitem sledování stavu výnosů cukrové řepy
v místních cukrovarech. Dnes nemáme ani cukrovary, ani „Stráž
lidu“, leč při četbě některých současných novinářských výplodů
o našem městě a to především
v jisté celostátní tiskovině, patřící
aktuálnímu ministru financí s nostalgií zavzpomínám na tabulku
o cukrové řepě. Ta se aspoň netvářila jako znalec všehomíra.
řezen 1965 se v Prostějově
nesl ve znamenání burácení
motorů. Jak je to možné? Pamětníci si možná vzpomenou. Přesně
devátého se tehdy uskutečnily na
hlavním náměstí rychlostní závody motokár, které uspořádal míst-

B

B

ní Svazarm. Já jsem viděl pouze
záběry z amatérského filmu, ale
řeknu vám, byl to asi úžasný zážitek, neboť davy tísnící se okolo trati, která vedla i na vedlejší náměstí,
byly asi účastny velké akce. Březen
1980 zase znamenal konec jednoho barokního domu na Jiráskově
náměstí, ten byl zbourán z důvodu
rozšíření vozovky a prostoru parkoviště.
jsme v porevolučním březnu
1990. Zde zaznamenáváme
stále trvající úbytek členů KSČ,
připomínku šestistého výročí jmenování Prostějova městem, otevření expozice Jiří Wolker ve výtvarném díle, úmrtí docenta Františka
Kopečného, rodáka z nedalekých
Určic, profesora na prostějovském
gymnáziu, jazykovědce a etymologa, dále vytvoření rehabilitační komise pro rehabilitace občanů perzekuovaných minulým režimem
a po mnoha letech 140. veřejnou
vzpomínku narozenin prezidenta
osvoboditele T. G. Masaryka.
ončím tedy opět narozeninami prezidenta osvoboditele,
titulek dnešní analýzy nelhal. Pro
dnešek je to vše a v dubnu při
pohledech opět nashledanou.

A

K
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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!

Nikola CRHÁKOVÁ
19. 2. 2015 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Denisa PYTLÍČKOVÁ
23. 2. 2015 52 cm 3,55 kg
Bohuňovice

Gábor Vito CORLEONE
21. 2. 2015 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Viktor SEDLÁK
21. 2. 2015 47 cm 2,85 kg
Mořice

www.vecernikpv.cz

Opět se blíží Jarmark
maminky maminkám!
Michal FALTÝNEK
22. 2. 2015 53 cm 4,25 kg
Skalka

Šimon VINKLER
23. 2. 2015 51 cm 4,05 kg
Prostějov

Adam GRULICH
26. 2. 2015 49 cm 3,45 kg
Kraličky

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)

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.

ČENDA

je kříženec malého vzrůstu, ve věku cca čtyři roky, který má velmi klidnou a pohodovou povahu. Je to veselý
pejsek, každý den je neustále pozitivně naladěn a je velký mazel. Snese se bez problému s fenkou, na vodítku
chodí pěkně.

DAMIÁN

je kříženec středního vzrůstu, ve věku cca dva roky. Je to
velmi milý a přátelský pejsek, který ze začátku potřebuje čas,
než začne někomu novému důvěřovat. Pak si získáte celé
srdce a budete mít věrného, oddaného parťáka v dobrém i
zlém.

CARAMELO

je představitel plemene bígl, středního vzrůstu, ve věku
cca tří až čtyř let. Veselý a aktivní pejsek, který miluje pohyb, bude šťastný v domečku se zahrádkou, kde bude
moci volně běhat. Vhodný pro sportovně založeného
člověka. S fenou se bez problému snese.

KOKINKA

je představitelka plemene šarpej, což je velmi starobylé
plemeno psa pocházející z Číny. Je to pohodová, vyrovnaná fenka, která má ráda svou pohodu a klid. Se
psem se bez problému snese, na vodítku chodí pěkně,,
netahá.

Prostějovský CIPÍSEK oslavil šestnáctiny!
PROSTĚJOV Velká narozeninová
párty probíhala ve všech programech
Mateřského centra Cipísek, které
oslavovalo už šestnáct let od svého
založení. Gratulovat přišli rodiče
s dětmi od miminek po předškoláky.
Nechybělo nic, co k narozeninám
patří - tanečky, slavnostní kostýmy,

Foto: archív MC Cipísek

písničky, narozeninové tvoření, balonky ani dorty se svíčkami. A hlavně
dobrá nálada i báječná atmosféra...
„Děkujeme všem, kteří s námi slavili,
i těm, kteří přinesli Cipískovi dárečky.
Speciální dík za výstavní dorty mamince
Katce s Matýskem a také prostějovské
zastupitelce Miladě Sokolové,“ vzkázala
Markéta Skládalová.
Mateřské centrum Cipísek založila skupina nadšených maminek na mateřské
dovolené. „Dnes nás navštěvuje v pravidelných programech přes tři sta rodin
z Prostějova a okolí. Mateřské centrum
nabízí programy pro maminky s miminky, programy pro rodiče s dětmi do čtyř
let, odpolední kroužky pro předškoláky,
ale také besedy, kurzy a semináře pro
rodiče. V nabídce nechybí ani akce pro
celé rodiny jako pohádkové soboty
s Cipískem, Mikulášská nadílka, letní
tábory a podobně,“ shrnula aktivity Skládalová. „Svými akcemi a programy

chce Cipísek podporovat mateřství,
pozitivní rodičovství, porozumění mezi
rodiči a dětmi, zdravé rodinné vztahy,
načež nabízí možnosti prožít smysluplně
i aktivně strávený čas rodinám s těmi

nejmenšími. Pravidelné programy
probíhají vždy ve tříměsíčních cyklech,
takže v březnu čekají centra zápisy do posledního cyklu letošního školního roku.“
Mateřské centrum Cipísek děkuje všem

Foto: archív MC Cipísek

Radost dětí z narozeninového dortu byla obrovská. Foto: archív MC Cipísek
svým malým i velkým návštěvníkům za podporu mateřství a rodičovství.
za dlouholetou přízeň. „Díky za roky O podporu rodin s malými dětmi bude
podpory Statutárnímu městu Prostějov, Mateřské centrum Cipísek usilovat
které Mateřskému centru v loňském i v dalších letech svého působení,“ dodala
roce udělilo Cenu města Prostějova Markéta Skládalová.
(pk)

Pondělí 2. března 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 Tvorovicích PROPÍCHLI MINISTROVI KOLO!
Souvisí atak na vozidlo Martina Jurečky
rečky s volbami, nebo šlo o náhodu?

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

TVOROVICE Nálada ve společnosti není právě dobrá. Svědčí
o tom i nedávný případ z Tvorovic. Návštěva ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v této obci na Prostějovsku
totiž měla nečekanou dohru. Současný první muž českých zemědělců totiž musel po schůzce s občany měnit na svém autě
propíchnutou pneumatiku.
Rodák z nedalekého Přerova a otec čtyř
děti Marian Jurečka si přes nesmírné
časové vytížení našel v pátek 20. února
čas na setkání s občany v malé obci na
Prostějovsku. „Dorazilo asi jen patnáct
lidí, kteří ministra přivítali potleskem.
Samotná schůzka probíhala v příjemné a nekonfliktní atmosféře, hovořilo

se o všech možných tématech jako
například zaměstnanost či získávání
dotací,“ přiblížila Večerníku průběh
akce starostka Milena Pírková, která do
komunálních voleb rovněž vstoupila na
kandidátce KDU-ČSL.
Když vyšel ze sálu, čekalo na ministra i jeho asistentku nemilé překva-

pení. Jedno z kol jeho soukromého
vozu bylo prázdné! „Je to mladý
a šikovný člověk, takže neváhal a kolo
si přímo na místě vyměnil,” dodala
Milena Pírková. Jak se později ukázalo, pneumatika neušla jen tak,
ale někdo ji skutečně propíchl...
Obec Tvorovice čekají 14. března
nové komunální volby, které byly
vyhlášeny poté, co kandidáti KDU-ČSL spolu se starostkou odstoupili
ze zastupitelstva. Mohl „atentát“ na
ministrův vůz nějak souviset s předvolebním bojem? „To si lze domýšlet,
ale není možné to tvrdit. Mně osobně se zatím nic podobného nestalo.
Mohu nad celou záležitostí vyjádřit
politování,“ dodala Milena Pírková.
Nikterak sdílnější bohužel nebyli při
návštěvě Večerníku ani místní občané. Nikdo o ničem nevěděl.

Debata s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou probíhala v poklidné atmosféře, ačkoliv účast na ní nebyla
nijak zvlášť vysoká.
Foto: archiv OÚ Tvorovice

Olšany: Opilý se vracel Z Prostějova se do Olomouce vlakem nedostanete
z hospody a s motokolem

NABOURAL do auta
OLŠANY U PROSTĚJOVA Opilý jako Dán a ještě měl tu drzost sednout na motokolo a jet domů! Policie řeší případ řidiče motorového
kola, který se uplynulou sobotu odpoledne vracel z hospody a pod silným vlivem alkoholu naboural ve vesnici zaparkované auto.
„V sobotu kolem 15.20 hodin jel po silnici na svém motokole devětašedesátiletý muž v Olšanech u Prostějova. V jedné chvíli přejel do protisměru
a bočně narazil do zaparkovaného auta. Po nárazu na něho dokonce upadl,“
potvrdila Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Majitel auta rychle vyběhl z domu a po muži žádal vysvětlení. „Ten však
beze slov sedl na své kolo a odjel do místa bydliště. Po příjezdu policejní
hlídky k němu domů byla provedena dechová zkouška. Stupnice se zastavila
na hodnotě 2,29 promile alkoholu v dechu. Muž s naměřenou hodnotou
souhlasil a uvedl, že se vracel z restaurace, kde si dal několik piv a tvrdý alkohol. Na vozidle byla způsobena škoda za pět tisíc korun,“ dodala Vlachová
s tím, že nehoda
neh je dále v šetření.
(mik)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ Koruny LEVNĚJI
U Kralic musí řidiči
počítat s objížďkou
Jak na to?
nalistujte stranu 18

KRALICE NA HANÉ - Od pondělí
2. března bude uzavřena silnice
vedoucí z Čechůvek do Kralic na
Hané. Důvodem uzavírky je oprava
silnice.
„Silnice bude uzavřena v délce
1 450 metrů. Objízdná trasa je
obousměrná,“ uvedl šéf odboru dopravy prostějovského magistrátu
Miroslav Nakládal. Pokud tedy pojedete z Prostějova do Kralic, budete

muset pokračovat dále po silnici ve
směru na Přerov a na další křižovatce
odbočit doprava ve směru na
Kralice.
Nejedná se o jedinou uzavírku
v regionu. Jak už Večerník informoval, částečná uzavírka čeká řidiče
i ve Ptení směrem na Suchdol.
Důvodem je budování kanalizace.
Z toho samého důvodu je částečně
uzavřena i silnice v Rozstání. (mls)

VÝLUKA BUDE TRVAT AŽ DO PÁTKU!
PROSTĚJOV Na pořádné komplikace se musí připravit všichni, kteří
se chystají vyrazit vlakem z Prostějova do Olomouce a naopak. Kvůli
údržbě a opravě kolejí vyjedou místo
vlaků autobusy. Výluka začne v pondělí a potrvá celý pracovní týden.
„Výluka mezi olomouckým a prostějovským hlavním nádražím začne
v pondělí v 6.50 hodin a potrvá do pátku do sedmnácti hodin,“ upozornila
Kateřina Šubová, tisková mluvčí Českých drah.
Cestující do Olomouce se tak budou
muset obrnit trpělivostí. Připraveny
pro ně budou náhradní autobusová
doprava. „Rychlíky a spěšné vlaky
budou jezdit odklonem přes Přerov.

kde budou náhradní autobusové zastávky?
Prostějov
Vrahovice
Kraličky
Vrbátky
Blatec
Kožušany
Nemilany
Nové Sady
Olomouc hl.n.

před nádražní budovou vlevo, stanoviště autobusu G
na hlavní silnici, autobusová zastávka
Vrahovická a Hanačka
rozcestí ke Kraličkám
na hlavní silnici u odbočky k nádraží
u železničního přejezdu
na křižovatce u ZŠ
zastávka MHD Nemilany
zastávka MHD Nové Sady, žel.zast.
ulice Táborská, u východu z nového podchodu

Vlaky mezi Prostějovem a Olomoucí
nahradí busy, mezi Prostějovem a Nezamyslicemi pojedou náhradní vlaky,“
doplnila Šubová.
U spojů, které nahradí osobní vlaky, si
budou moci cestující vybrat mezi za-

stávkovým a zrychleným autobusem.
Zastavovat budou v Olomouci-Nových
Sadech, Nemilanech, Blatci, Vrbátkách,
Kraličkách a Vrahovicích. Zrychlené
spoje mezi Prostějovem a Olomoucí
pojedou bez zastávek.
(mls)

Na Prostějovsku začala

působit nová televize!
zjistili jsme
LUDMÍROV Krátké dokumenty
a reportáže o přírodě, památných
místech, kulturních událostech či starých mýtech a pověstech Konicka se
staly doménou nedávno vzniklé Ludmírov TV. Za čistě amatérským projektem stojí výtvarník Pavel Surma.
Náročné vytahování zapadlé vlečky
s hnojem mezi Ponikví a Ladínem, novoroční lyžování na sjezdovce v Kladkách, reportáž z netradičního zimního
triatlonu „Konický Yeti“ či koncert Karolíny Žmolíkové v depozitáři Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem. Tak to
jsou hlavní taháky nově vzniklé Ludmírov TV, která se prezentuje výhradně

na internetovém kanálu youtube.com.
„Přes zimu mám méně práce, tak jsem
se vrhl na natáčení krátkých dokumentů a reportáží. Příroda i život na Konicku mi učarovaly, a tak bych obojí
rád nějak přiblížil i ostatním,“ vysvětlil
VečerníkusvézáměryPavelSurma,který je známý zejména jako sochař, grafik
a restaurátor.
Muž, který strávil třináct let v Německu a ve Španělsku, se po svém návratu
do vlasti na několik let usadil na statku
v Lešanech. „Tam se mi moc líbilo. Pocházím ovšem z Jeseníků a tak mě to táhlo do krajiny, která je ještě více zvlněná
než ta v okolí Lešan. Takovou jsem objevil v Ludmírově, kam jsem se i s rodinou
přestěhoval,“ dodal Surma, mezi jehož
sochařská díla mimo jiné patří i fontána
v lázeňském areálu ve Slatinicích. (mls)

v Olomoucké ulici už dokonce
vyčlenila peníze z rozpočtu. Přesto
tu lidé včetně dětí mířících do školy
každé ráno moknou ještě dnes. „Zastávka je hlavně v ranních hodinách
velmi frekventovaná. Děti tu už několik
let musí čelit nepříznivým podmínkám,
aniž by se měly kde schovat,“ zdůraznila
Věra Sedláčková, která Večerník na celou záležitost upozornila.
Proč dosud nebyly přístřešky zakoupeny? Vedení Držovic se hájí tím, že chce
krytou zastávku vybudovat na druhé

straně silnice, kde by vzhledem ke
směru měla pro lidi čekající na autobus
do Prostějova větší logiku. Jednání
s vlastníky pozemku tu ovšem uvázla na mrtvém bodě. „Jednáme
o zastřešení zastávky v místech, kde
před tím nikdy nestála. Pozemek
v daném místě ale není ve vlastnictví obce a proto bude zapotřebí upravit uživatelský vztah,“ reagovala
na nedávný písemný dotaz čtenářky
Blanka Kolečkářová, starostka
Držovic.
(mls)

Vedení Nìmèic
chce opravit sídlištì

Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou zve všechny
občany na besedu „Plánované investiční akce roku 2015“. Setkání se
bude konat ve čtvrtek 5. března od
16.00 hodin v sále kina Oko. K hlavním tématům bude patřit revitalizace sídliště (ulic Okružní, Dukelská
a Lomená včetně spojky u novinového stánku a chodníku k základní
škole). Kromě toho se bude mluvit
i o úpravách Fučíkovy ulice, mateřské školy či revitalizaci parku za
stadionem.
Cestu na Kosíø má
zpøíjemnit vyhlídka

Čelechovice na Hané (mls) - Vyhlídka u lip. Tak by se mělo jmenovat nové odpočívadlo s posezením
pro turisty a pěkným rozhledem do
okolního kraje. Při cestě na Kosíř
poblíž čelechovického lomu ho plánuje postavit vedení Čelechovic na
Hané. Na projekt chce získat dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj, která
by měla pokrýt až polovinu nákladů.
V Drahanech chystají
stavbu sociálních bytù

Drahany (mls) - Zastupitelstvo
městyse Drahany v únoru schválilo
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Plánuje totiž
v obci postavit čtyři vstupní a čtyři
pečovatelské byty.
V Rozstání budují kanalizaci

Výtvarník Pavel Surma mimo jiné
natáčel i netradiční zimní triatlon
„Konický Yeti“. Foto: Martin Zaoral

Dočkají se lidé z Držovic zastřešených zastávek?
DRŽOVICE Tak to je záhada!
Už v roce 2011 zastupitelstvo
Držovic schválilo nákup dvou
nových přístřešků k autobusovým
zastávkám na ulicích Fibichova
a Olomoucká. Přesto dodnes nebyly zastřešeny. Jak je to možné?
V ulici Fibichova dlouhá léta stála zděná zastávka. Nebyla však
v nejlepším stavu a tak ji vedení
Držovic už před více jak čtyřmi lety
nechalo zbourat. Na místě měl vyrůst
nový přístřešek, obec na něj a na další

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Krytých zastávek na ulici Fibichova se obyvatelé Držovic ani po téměř
čtyřech letech nedočkali.
Foto: Martin Zaoral

Rozstání (mls) - V Rozstání stále
vládnou stavbaři. S budováním kanalizace tu začali už loni o prázdninách,
síť by do zkušebního provozu měla
být uvedena začátkem května. Celkové náklady na její výstavbu starosta
vyčíslil na celkem 53 milionů korun
bez DPH, většinu z nich pokryje
dotace.

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

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

ČERNÁ
KRONIKA
Řídí přes zákaz
Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý
dvaačtyřicetiletý muž z Brna, který
byl v pondělí 23. února po dvacáté
hodině kontrolován Celní správou
na rychlostní komunikaci R46 u Držovic jako řidič vozidla Volkswagen
Transporter. Provedenou lustrací
bylo zjištěno, že muž má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel
do března roku 2018. S mužem bylo
zahájeno ze strany policie zkrácené
přípravné řízení.
------------------------------

Před jízdou pil
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý devatenáctiletý mladík z Němčic nad
Hanou, který byl minulé úterý 24.
února před čtvrtou hodinou ranní
kontrolován v obci Víceměřice jako
řidič osobního vozidla. U mladíka
byla provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem 2,
17 promile alkoholu v dechu. Podezřelý byl na místě zadržen.
------------------------------

Škodná v Mostkovicích
Uplynulé pondělí 23. února před
sedmnáctou hodinou na základě
telefonického oznámení zadrželi policisté u chatové oblasti v Mostkovicích muže, který poškodil dvě brány
u rekreačních objektů. U jedné chaty
poškodil satelitní anténu, ale z místa
nic neodcizil. Provedenou lustrací
bylo zjištěno, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže z Vícova. Podezřelý
byl zadržen a převezen na obvodní
oddělení. Předběžná škoda, kterou
způsobil, byla vyčíslena na čtyři a půl
tisíce korun.

zprávy z regionu

www.
vecernikpv.cz
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Tradice promítání videokronik se ve Smržicích (ne)uzavřela

Hledání ztraceného času ve Smržicích
to se neztratí
DOJEMNÉ LOUČENÍ! Při závěrečných titulcích celý SÁL VSTAL A TLESKAL anebco jednou natočíš,
je mrtvý. Kdo dýchá, čas má. Pokud
dodenní starosti s vedením domácnosti
a mohl jsem se více soustředit na přípravu kroniky,“ prozradil autor, který zářil
spokojeností.
Nikdo by přitom nehádal, že videokronikář a zároveň předseda zdejšího úspěšného Klubu českých turistů letos oslaví
pětašedesáté narozeniny. „Po těch dvaceti
letech s kamerou v ruce chci začít žít normální život. Bylo to opravdu krásné období, ale zrovna dneska si moc užívám,
že tu mohu být s manželkou a nemusím
už nic točit,“ svěřil se Balcařík, který tak

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

SMRŽICE Máte ve filmu rádi legraci? Neměly by v něm chybět vtipné hlášky? Líbí se vám, pokud jsou na plátně zachyceny půvaby
a proměny přírody? Je pro vás důležité, aby se pořád něco dělo
a akce střídala akci? A nevyhledáváte kostrbaté scénáristické zvraty, ale mnohem víc oceníte, pokud je snímek „ze života“? Jestliže
na všechno kývete ANO, pak byste si určitě na své přišli při páteční
slavnostní premiéře smržické videokroniky, která se odehrála ve
zdejším kulturním domě. Večerník byl u toho!
Před rokem bylo na promítání připraveno sto šedesát židlí a ani ty nestačily. Letos se tedy pořadatelé poučili
a dalších čtyřicet míst k sezení přidali. A dobře udělali! Vždyť se jednalo
o poslední konání této v regionu zcela
ojedinělé akce. „První promítání proběhlo před více jak dvaceti lety. Tehdy
se jednalo o předvánoční překvapení.
V následujících letech jsem videokronikou už nikoho překvapit nemohl,
tak jsem se alespoň snažil, aby se její
technická kvalita i ´záživnost´ neustále zvyšovaly,“ ohlédl se zpět Zdeněk

Balcařík - kameraman, střihač, zvukař
a režisér v jedné osobě.

Fotoreportáž

prestižní ceny bylo opět nesmírně obtížné. Nakonec si trofej odnesl profesor
Aleš Lebeda. „Prošel všemi díly a jeho
působivé i oduševnělé vstupy patřily
k tomu nejlepšímu, co jsem točil,“ odůvodnil volbu Zdeněk Balcařík. Sám
autor za bouřlivého potlesku přítomných přebral z rukou starostky Hany
Lebedové cenu za režii všech dvaceti
dílů. „Opravdu mě to zaskočilo a byl
jsem z toho naměkko. Vždyť jsem dostal cenu, kterou jsem před dvaceti lety
vymyslel,“ okomentoval to.

Před samotným promítáním musel
Zdeněk Balcařík zpracovat dlouhé hodiny filmového materiálu, který natočil
v průběhu celého předchozího roku.
Zachytil v něm nejen oficiální události
obce, ale také akce místních spolků či
sportovních oddílů. Chybět nemohly
ani gratulace jubilantům, které sloužily

kdo
kd
do sii v pátek
páttekk odnesl
od
dnessl cenu?
cenu??

3x foto: Martin Zaoral
Před zahájením samotného promítání byli oceněni Letošního „Smržického lva“ získal Aleš Lebeda za Za bouřlivého potlesku v zaplněném sále si „Smržicobčané Smržic s nejhezčí květinovou výzdobou.
řadu působivých a oduševnělých výstupů.
kého lva“, cenu za režii všech dílů, přebral i sám autor.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Zdeněk Balcařík před plným sálem právě zasouvá do přehrávače poslední
díl smržické videokroniky.
Foto: Martin Zaoral

jako krátké portréty těchto smržických
osobností. Snímek pak byl prošpikován vtipně komentovanými postřehy
z každodenního života a okořeněn
o citlivé záběry okolní přírody.
Jeho celková délka vyšla na čtyři hodiny
a deset minut. „Letos bylo událostí více
než obvykle, proto jsem musel ke čtyřem
obvyklým dílům přidat i pátý,“ objasnil
Večerníku novinku Zdeněk Balcařík,
který si liboval, že tentokrát se mu stříhalo lépe než v letech minulých. „Loni jsem
se totiž oženil a žena se o mě moc hezky
stará. Díky ní mi po letech odpadly kaž-

mohl být nervózní už jen z toho, zda vydrží promítací technika. A ta nezklamala.
Téměř dvě stovky diváků si tak mohly naplno vychutnat i poslední díl kroniky zakončený tklivou písní o loučení. Následovaly už jen závěrečné titulky, při kterých
zaplněný sál vzdal autorovi i účinkujícím
hold potleskem vestoje.

Hledání ztraceného èasu

Přestože další ročníky videokroniky už vznikat nebudou, není
vyloučeno, že se Kulturní dům ve
Smržicích za necelý rok opět změní
v kino. O přestávkách mezi jednotSmržického lva si odnesl muž, livými úseky totiž vznikl originální
nápad. „Od příštího roku bykterý prošel všemi díly
chom mohli promítat videoO „Smržického lva“ se letos ucházelo kroniku zase od prvního dílu,
šest kandidátů. Vybrat mezi nimi vítěze z čehož by vzniklo každoroční

Kontrola v Němčicích nad Hanou:

AKCE
prodloužena
„Jsem svůj bratr,“lhal trapně řidič
NĚMČICE NAD HANOU Zajímavý „úlovek“ hlásí policisté
z Němčic nad Hanou. Zastavili
zde řidiče, který byl jednak opilý
jak zákon káže, a jednak neměl u
sebe řidičák. Při kontrole navíc
nahlásil jméno svého bratra, ale
tato výmluva byla okamžitě odhalena.
„Z trestných činů maření úředního rozhodnutí a ohrožení pod
vlivem návykové látky je pode-

zřelý osmadvacetiletý muž z Prostějovska. Ten byl v neděli dvaadvacátého února kolem druhé
hodiny ranní kontrolován na ulici
Císařské v Němčicích nad Hanou
jako řidič vozidla Seat Cordoba.
U muže byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní s
výsledkem 1,59 promile alkoholu
v dechu,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

To ale nebylo všechno. Řidič měl naa
svědomí další vroubek, a přestožee
se snažil policisty oklamat, měl too
marné. „Dalším šetřením bylo zjiš-těno, že muž policistům záměrněě
nahlásil iniciály svého bratra. Kont-rolovaný řidič toto učinil z důvodu,,
že nevlastní řidičské oprávnění a máá
vysloven zákaz řízení všech moto-rových vozidel až do června tohotoo
roku. Podezřelý byl na místě zadr-žen,“ dodal Bednařík.
(mik))

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

Jak na to? nalistujte stranu 18

KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

předvánoční zastavení s ohlédnutím
vždy o dvacet let zpátky,“ vyjádřil
Zdeněk Balcařík myšlenku, která se
u přítomných setkala s nadšeným
přijetím.
Ačkoliv tedy smržický videokronikář odchází do filmařského důchodu, není vyloučeno, že tradice
filmových setkávání při „hledání
ztraceného času“ zůstane zachována. A kdo ví? Možná právě kouzlo
nostalgie dodá archivním snímkům
další punc atraktivnosti...

Autor se oženil a chce
žít normální život

AŤ je leden
nebo březen
SERVER
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„Co jednou namaluješ, to se neztratí,
co namaluješ, to se neztratí,“ zpívá
Jarek Nohavica ve své nádherné písni Sudvěj z alba Mikymauzoleum.
Možná, kdyby známý písničkář
v době, kdy psal tuto naléhavou
skladbu místo malíře Libora
Vojkůvky ze Šternberku navštívil
videokronikáře Zdeňka Balcaříka ve
Smržicích, zněl by text této naléhavé
písně: „Co jednou natočíš, to se neztratí, co natočíš, to se neztratí...“
Čas je skutečně to základní, od čeho
se odvíjí vše ostatní - dobré i zlé.
Často hořekujeme, že ho máme málo,
přesto ho sami tolik promarníme.
Kdo však říká, že čas „vůbec“ nemá,
ten lže. Čas už nemá pouze ten, kdo

ho má málo, pak je to obvykle tím, že
ho tráví něčím jiným, než tím, čím by
sám chtěl.
Nejhroznější na času je prostý fakt, že
plyne! Vteřina za vteřinou zmenšují
hořící svíčku, která nám byla na světě
vyměřena. Z toho je patrné, že čas je
nejen to jediné, co na světě opravdu
máme, ale zároveň i nelítostný, mocný
a vlastně nepřekonatelný protivník.
Kdo se mu postaví? Kdo ho vyzve
na souboj? Najde se takový hrdina,
který se odváží vstoupit do dravého
proudu řeky „Čas“ a vytáhne z ní oblázky našich všedních i slavnostních
okamžiků?
Ano, takový borec se občas najde.
Někdy se mu říká malíř, jindy spisovatel, fotograf či filmař. Ale obecně
vzato by se mu pokaždé mohlo říkat
jediným slovem: kronikář. Zdeněk
Balcařík ze Smržic je po dvaceti
letech tvorby populární smržické videokroniky takovým kronikářem par
excellence. Ale určitě není sám.
Kronikáři: mužové a ženy, kteří se
postavili mocnému času, aby pro nás
ostatní zachovali odkaz na to, co by
nám jinak už nenávratně proklouzlo
mezi prsty.
A za to jim patří dík!

Vedení Lipové si za kompostárnou stojí
Termín schůzky s občany zatím není znám

LIPOVÁ Jak Večerník exkluzivně informoval v minulém
vydání, v Lipové by měla vyrůst kompostárna za šest milionů korun. Projekt však místními není jednoznačně přijímán, někteří z nich se bojí zápachu a zvýšeného provozu.
Obec si však za projektem stojí a před místními ho chce
obhájit na plánované schůzce.
V Lipové stejně jako v Plumlově či Ludmírově se má kompostovat pouze bioodpad rostlinného původu. Uzavřen má být do
speciálních vaků. „Tato technologie oproti volnému kompostování zásadně omezuje negativní vlivy na okolí, včetně zápachu,“
tvrdí Milan Sekanina, místostarosta obce Lipová.
Vaky samozřejmě nemohou být zcela izolované, jejich obsah
musí alespoň částečně „dýchat“. Podobnou technologii v regionu využívají v Ludmírově. „Pokud kompostárna nebude uprostřed dědiny, tak se v Lipové nemají čeho bát,“ řekla Večerníku
starostka Ludmírova Jana Grézlová, která připustila, že přímo
vedle svého domu by ji také mít nechtěla. „U nás je kompostárna na farmě asi sto metrů za vesnicí. Tam je to bez problémů,“
dodala.
V Lipové se díky kompostárně chtějí vypořádat s biologickým odpadem, což všem obcím od letošního roku ukládá
zákon. „Podle našeho názoru je tento způsob řešení dlouhodobě nejlepší. Budeme se tak moci vypořádat i se zelení z obecních pozemků. V současnosti je rostlinný biologický odpad
z obecních pozemků včetně hřišť neřízeně skladován přímo
v obci nebo jejím nejbližším okolí. O trvalém zápachu z těchto
skládek nelze pochybovat. Tento problém tak chceme odstranit
a tyto odpady zpracovávat moderní technologií. Rozhodně nechceme zhoršit prostředí v obci. Je tomu právě naopak,“ poskytl
Večerníku exkluzivní vyjádření Milan Sekanina s tím, že náklady na likvidaci odpadů půjdou pouze na vrub obce a občany
nikterak nezatíží.

Kompost v Lipové by měl být uchováván ve speciálních vacích. Výstavba kontroverzního objektu by měla přijít na šest
milionů korun.
Foto: www.komunalweb.cz
I přes tato pozitiva jsou lidé, jimž má kompostárna vyrůst
takřka přímo za domem, k uvažovanému projektu stále
dosti nedůvěřiví. „V Zábřehu, kde si lidé stěžovali na zápach,
rovněž využívali technologii vaků. Pokud vím, tak hlavní problém tam byl v zahnívající vodě, která na pozemcích mezi vaky
zůstávala a mísila se společně se zbytky odpadu. Zásadní tedy je
způsob, kde a jak jsou vaky ´založeny´,“ zdůraznil Ivan Barták,
který již dříve podal na úřad nesouhlas s plánovanou směnou
pozemků. Podpořila ho asi další sedmdesátka lidí. Místo areálu zemědělského družstva má totiž kompostárna vzniknout za
sídlem společnosti Akord. „Myslím, že od nejbližších domů nebude stát víc jak sto metrů,“ odhadl Barták.
„Vzdálenost kompostárny od obce se po plánované směně pozemků nezmění,“ odvětil místostarosta Sekanina s tím, že celý
projekt chce vedení obce představit občanům na následující
schůzce. Kdy přesně proběhne, však nebylo do uzávěrky tohoto
vydání známo. „Nejprve se musíme domluvit s ostatními zastupiteli a s těmi se v tomto týdnu zřejmě nesetkáme,“ reagoval pro
Večerník starosta Lipové František Šustr.
Celou kauzu budeme i nadále sledovat.
(mls)

„Se zvolením starostkou jsem vůbec nepočítala,“
přiznala nová první dáma Stařechovic Pavlína Menšíková
STAŘECHOVICE Náš seriál rozhovorů s nově zvolenými starosty jsme koncem
ledna začínali s ženou a důkazem toho, že jich na Prostějovsku ve vrcholné zastupitelské funkci příliš není, je čtyřtýdenní „mužská“ pomlka. Nyní tedy přichází na
řadu další zástupkyně „něžného pohlaví“ - starostka obce na jižním úpatí Kosíře,
která kromě sídelní obce spravuje ještě místní část Služín. Ženský živel ve vedení obce je zde pevně zakořeněn - pokračuje totiž už pátým volebním obdobím.
„Po mnoha letech dojíždění do lutínské Sigmy mám místo výkonu práce konečně
u nás,“ usmívá se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Pavlína Menšíková.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Měla jste před zvolením do funkce starostky předchozí zkušenosti z komunální politiky?
„Ne, do zastupitelstva jsem byla poprvé zvolena
v loňských podzimních volbách. O dění v obci
jsem se samozřejmě vždy zajímala, ostatně také
proto jsem se rozhodla kandidovat. Ovšem s tím,
že budu hned zvolena starostkou, jsem skutečně
nepočítala.“ (úsměv)

S jakými osobními předsevzetími jste
kandidovala v komunálních volbách?
„Chtěla jsem se prací v zastupitelstvu aktivně
zapojit do řízení dění v obci. Začátky jsou však
vždycky těžké a dnes už postupně poznávám, že
práce starosty začátečníka, jako jsem já, je velmi
těžká, mnohotvárná a složitá. Je o komunikaci
s mnoha úřady a institucemi, s občany při řešení
jejich každodenních problémů a mnohdy i sousedských vztahů. Na počátku jsem totiž vůbec
nevěděla, do čeho jdu a vše hodně zvažovala.“
Jak se na adaptaci v nové funkci díváte
nyní?
„Cítím podporu zastupitelstva a tak z nové práce už tolik strachu nemám. Současně se ale stále

bojím jisté nevraživosti lidí. To je asi nejhorší věc,
která na vás negativně působí. Vím tedy, že ani
nadále to jednoduché mít nebudu, protože nikdy nejde dělat vše tak, aby byli spokojeni všichni. Moje předchůdkyně paní starostka Zdenka
Crhonková, která odešla do důchodu, byla
v úřadu šestnáct let a mnoho dobrého pro život
v naší obci vykonala. Mám tedy na co navazovat.
Do důchodu odešel i dlouholetý místostarosta
Vychodil a na úřadě jsem tak jen s hospodářkou.
Nejvíce věcí, které musím vyřešit hned, probírám
hlavně s místostarostou Tichým. Za ním chodím
pro radu nejčastěji.“
Jaké vidíte hlavní přednosti a nedostatky
vaší obce?
„Spolu se Služínem jsme spíše menší obcí, což je
určitou nevýhodou v získávání dotací z různých
zdrojů. Moc si přeji, aby se u nás žilo v klidu
a pohodě, nebudou se vyhledávat konflikty, lidé
nebudou napadáni za své názory a bude tu fungovat princip tolerance. Přála bych si také, aby
se lidé k sobě chovali lépe, nepomlouvali a udržovali pořádek v obci i v jejím okolí. Předností
je letitá spolupráce s místními organizacemi, se
kterými budeme i nadále dobře spolupracovat.

Jedná se především o hasiče, myslivce, chovatele, spolek Hanáci, sportovce a další. Jsme
připraveni nadále pravidelně tyto spolky dotovat a přispívat tak na jejich činnost. Navíc obec
průběžně přispívá na pořádání kulturních akcí,
jako je vítání občánků, Dětský den, Mikulášská
a podobně.“
Na co vše se hodláte v tomto volebním
období zaměřit a co chcete změnit?
„První kroky budou pokračováním v již započatých projektech přípravy investičních akcí.
Chci se na tyto úkoly soustředit a rozšiřovat je.
Současně s tím bude stěžejním úkolem získávání peněz do rozpočtu, kde je jako hlavní priorita
připravovaná velká investice v podobě vybudování kanalizace. i. Budeme pracovat na projek-

“

tech zateplení mateřské školy, výstavby dalších
chodníků, opravách místních komunikací
a vyvineme tlak na krajský úřad k provedení návazné generální opravy silnice třetí třídy procházející našimi obcemi. “
Jak na vaše starostenské angažmá reagovala rodina? Změnil se váš osobní život?
„Musím říct, že rodina mě vždy podporovala.
A moje nové zaměstnání se jí hodně dotýká. Manžel i děti novou realitu již vzali na vědomí a smířili
se s tím, že nejen mně se po dobu mého starostování změní život. Já jsem v ´práci´ ze zákona čtyřiadvacet hodin denně. Za těch pár měsíců jsem
poznala, že administrativa je v našem státě, slušně
řečeno, přebujelá.“
Celá verze rozhovoru na www.vecernikpv.cz
p

Cítím podporu zastupitelstva
a tak z nové práce už tolik strachu
nemám. Současně se ale stále
bojím jisté nevraživosti lidí...
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„I když jsem se neumístila, jsem ráda za další zkušenost do života“
Čerstvě dvacetiletá Prostějovanka Pavlína Ryšková se chce více věnovat studiu a kynologii

●● Proč jste se rozhodla přihlásit
ásit
do soutěže Miss Haná 2015?
imo
„Protože mezi moje zájmy mimo
jiné patří i modeling. Naskytla see mi
příležitost zúčastnit se castingu na
duše
Miss Haná, tak jsem ji jednoduše
využila. Zprvu jsem sice nic
neočekávala, ale postupem časuu se
má touha zvyšovala...“ (úsměv)
●● Když se ohlédnete zpátky,, co
všechno obnášelo semifinále?
oro„Skládalo se z rozhovoru s poroolné
tou, promenády v plavkách a volné
disciplíny. Pak porota vybrala desem
set nejlepších finalistek. Byla jsem
šťastná, že jsem mezi nimi.“
řed
●● Jak probíhal váš den před
velkým finále?
nad
„Stejně jako každý jiný, snad
měv)
jen s trochou nervozity. (úsměv)
avu,
Neobnášel žádnou zvláštní přípravu,
ono se ani nijak zvlášť připravit ney je
jde, snad jen u volné disciplíny

●● O soutěžích krásy
se povídá všelicos. Zažila jste vy
mezi finalistkami až přehnanou
rivalitu?
„Nic takového mě nepotkalo.
V kolektivu finalistek byla naopak
velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Holky byly fajn, žádná rivalita ani
naschvály naštěstí vůbec neprobíhaly. (úsměv) Finálový den jsme si
všechny velmi užily a já na něj budu
vzpomínat jen v dobrém.“
●● Jaké jste tedy měla pocity?
„Při finálové show takové smíšené...
Místy proběhla i malá tréma, která
se ovšem díky skutečně příjemné
atmosféře postupně rozplynula.
Takže si myslím, že jsem soutěž
dobře ustála a zvládla.“

●● Proč si myslíte, že jste
se nakonec neumístila a na
stupně vítězů nedosáhla?
„Tak to opravdu netuším...
(smích) Tohle je otázka
spíše na diváky a porotu,
vyhrát může jen ta
nejlepší. Snad někdy
příště.“ (úsměv)
●● Jste zklaProstějovská rodačka Pavlína Ryšková patří mezi desítku nejkrásnějších dímaná?
vek Hané. Budoucnost ale vidí jinde, než v samotném modelingu, který pova„Je to škoda, že žuje ryze za koníček.
Foto: Jan Gebauer
jsem se více neprosadila, dou- vyjít a já si nějakou cenu odnesu. „Soutěží krásy jsem se již účastnila.
fala jsem, že Částečně tedy zklamaná jsem. Ale Minulý rok jsem byla ve finále
bych to mohlo vím, že jsem bojovala a dělala, co Miss Olomouckého kraje 2014
bbylo v mých silách. Na druhou stranu a v Přerově na Miss Model 2014.
mi soutěž přinesla nové kamarádky Účast v těchto soutěžích mě baví,
a zkušenosti. A právě za ně jsem ne- jednak ráda vystupuji před lidmi
jjvíce vděčná a určitě nelituji, že jsem a také vždy mi soutěž přinese
něco nového. Já takové zkušenosti
se přihlásila.“
●● Jak by podle vás měla vypadat sbírám. V nejbližší době se ovšem
na žádnou soutěž krásy nechystám,
Miss?
„Podle mě by měla být hezká, chytrá co bude do budoucna se ještě uvidí.“
(úsměv)
a charismatická.“
●● Co máte v plánu do budoucna?
●● Taková tedy jste?
„Tak to nevím, to musí posoudit jiní. „V první řadě plánuji dostudo(úsměv) Asi mi nepřísluší, abych vat. To je pro mě hlavní priorita.
Bez vzdělání je to dnes těžké a je
sama sebe takto hodnotila.“
●● Účastnila jste se už podobné určitě potřeba. Jinak nadále se chci
soutěže, nebo se jednalo o první věnovat i kynologii, ta mě baví
a naplňuje.“ (úsměv)
klání tohoto typu?

vizitka

PAVLÍNA RYŠKOVÁ

Foto: Jan Gebauer

✓ narodila se 23. února 1995 v Prostějově
✓ její míry jsou 86 - 65 - 94
✓ vystudovala Obchodní akademii, nyní studuje
obor Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor na Univerzitě Palackého
v Olomouci
✓ ve volném čase se věnuje tanci, hře na kytaru, kynologii a rekreační
jízdě na koni. Má ráda zvířata, dobré jídlo a sport. Mezi její koníčky
mimo jiné patří i modeling
✓ zajímavost: ráda se zúčastňuje soutěží krásy. Byla finalistkou Miss
Olomouckého kraje 2014, Miss model 2014 a nyní Miss Haná 2015

15013070089

PROSTĚJOV V dalším
m
odíle seriálu našich rozhobvorů se zajímavými osobnostmi z Prostějovska se
ou
Večerník vydal za Pavlínou
oRyškovou, která se probojopavala mezi desítku nejsympaho
tičtějších dívek hanáckého
NÁ
regionu. Akce MISS HANÁ
raje soutěží těla i ducha a trašti
dičně se koná na výstavišti
tev Olomouci. Finále, o kterát
rém jsme již několikrát
lo
informovali, proběhlo
v polovině února a od mietá
nulého pondělí dvacetiletá
ou
studentka byla jeho jedinou
pryze prostějovskou zástupukyní. Tou částečnou druvá
hou byla Kristýna Štolpová
ej(přerovská studentka zdejší školy Art Econ), která se
cenakonec těšila z titulu vicena
miss pro rok 2015. Pavlína
ně
Ryšková bohužel na stupně
elá
vítězů nedosáhla. Jak celá
vý
soutěž a samotný finálový
m
večer probíhal? S čím vším
se „Pája“ vytasila a jaké má
y?
vůbec pocity z klání krásy?
Odpovědi hledejte v nám
sledujícím exkluzivním
rozhovoru, který pro vás
máme jako jediné periodikum...

„Žádná rivalita ani naschvály
mezi soutěžícími Miss Haná
naštěstí vůbec neprobíhaly“

15012210019

Aneta
KŘÍŽOVÁ

potřeba jistý nácvik, aby vše vyšlo
na jedničku.“
●● A v jakém duchu se
uskutečnilo samotné finále?
„Spočívalo ve čtyřech disciplínách.
Nejprve jsme se představily ve
společenských šatech, čehož
součástí byl krátký rozhovor s moderátorem. Následovala promenáda
v plavkách a po ní volná disciplína. Posledním vystoupením byla
módní přehlídka společenských
a svatebních šatů, po níž proběhlo
samotné vyhlášení.“
●● Ve volné disciplíně jste
předvedla tanec se psem, jak
vás to napadlo?
„Jedním z mých koníčků je
i kynologie, které se věnuji již
osm let. Jelikož vlastním velmi učenlivého psa plemene
sheltie, který je nejen
výstavní šampion, ale má
nadání i na různé psí sporty,
zkouším s ním také rozličné
cviky. Tak mě napadlo si
zvolit na volnou disciplínu
tanec se psem. Myslím, že to
bylo pro diváky i porotu takové příjemné
zpestření.“

15012210020

Exkluzivní
interview
pro Večerník
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PRO VOLNOU CHVILIKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
Se začátkem března jsme pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“
připravili inovovanou podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v nejbližších vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes tedy máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“, námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější
bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. Navíc vězte, že už v těchto dnech pro
vás připravujeme novinky, v nichž budete muset moct díky přízni našich partnerů vyhrát ještě ATRAKTIVNĚJŠÍ CENY!
A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat i nějaký ten bonus navíc.
Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se!
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psás SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 5. BŘEZNA 2015, 12:00 hodin.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 8/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/ - la

Jiráskovo nám. 8
Josef KOVÁŘ, Finská 9, Prostějov
Výherce získává: Poukaz na nákup dárkový kosmetický balíček v hodnotě 400 Kč od studia NAISY v Prostějově. v hodnotě
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/ - la

Karolína Plíšková Pavlína KONŠELOVÁ, A. Slavíčka 12, Prostějov
Výherce získává: Poukázka na OBČERSTVENÍ od firmy BRUTUS v
Výh
hodnotě 500 Kč!

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA

správně:

vyhrál/ - la

muzikanásbaví
Oksana KONEČNÁ, Vrbátky 78
Výherce získává: ČTYŘI vstupenky na koncert Radima Hladíka a BLUE
EFFECT v celkové hodnotě 1180 Kč, který věnoval U-Klub.
SU
DO
KU

SUDOKU
5,6,7,5
Lenka MIKEŠOVÁ, nám. E. Husserla 9, Prostějov
Výherce získává: Poukaz v celkové hodnotě 400 Kč, který věnovala olomoucká prodejna PONOŽKY OD MARUŠKY.
KŘÍŽOVKA
Jaroslav KROUPA,
Komenského nám. 56, Němčice n.H.
Výherce získává: Poukaz v hodnotě 400 Kč na pobyt v dětském prázninovém táboře zakoupeném do konce března 2015, který pořádá kavárna
Planeta malého prince.

1502256027

báječný letní tábor

Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 Kč na Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v renákup sortimentu prodejny ELEKTRA LL.
dakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15022560219

15021060128

... z domácí i mezinárodní kuchyně najdete ve
sklepních prostorách obchodního domu Atrium.

ANODY, BŘIT, DLAŇ, DŘEP, ETUDY, HALTÝŘ, IGOR, KASTA, KLIK, KLUK, KORA, KUŘE,
LANO, LOUTKA, MOTIV, PODMET, PRÁT, RÁZY, ROSA, RULETA, TLAK, TRET, VESLO,
VIBEX, VLYS, ZASPAT, ZLOM

Partnerem dnešního kola je RESTAURANT
ATRIUM a vy můžete vyhrát POUKAZ na
veškerou konzumaci v HODNOTĚ 400 Kč!

Partnerem dnešního kola je prostějovská prodejna ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - VELEBOVÁ. Vyhrát můžete POUKAZ v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
Kdo je na
fotografii?
Tentokrát jsme
zabrousili do
kulturních vod
a GRAFICKY
mírně poupravili

ZNÁMOU
ZPĚVAČKU,

15020360104

která se chystá
do Prostějova.

15012860073

Výherce z tohoto vydání získá poukaz
na sortiment E-shopu DAREX v hodnotě 400 Kč.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH
ŠPIZZA PIZZ, které si lze osobně poskládat z těch
nejrůznějších kousků! Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.

16
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PROSTĚJOV A FINANCE SLUŽBY NABÍDKA REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Sledujete nabídku
realitních kanceláří?

JAK SI ZAŽÁDAT O PŮJČKU?

ANa záhoncích raší první kytky, ptáci zpívají, což je neklamná
známka toho, že zimní období končí a na pomyslné dveře nám
klepe jaro. Na tytéž dveře ovšem klepou také méně příjemné povinnosti, jakými je například podání přiznání k dani z příjmu. Proto
v rámci tematické strany o financích, realitách a službách připomínáme termín konce března, do nějž se musíme prokousat příslušnými formuláři, a nemáme-li elektronickou komunikaci, navštívit
přepážku Finančního úřadu.
Ze zimního spánku se neprobouzí jen výše zmiňovaná příroda,
ale také realitní trh. Po několika chudších měsících začínají realitní
makléři opět nestíhat, poptávky se hrnou a adekvátních nabídek
leckdy není nazbyt. Jak vypadá realitní trh na Prostějovsku, nacházíte pravidelně na stránkách Večerníku a vedlejší strana je důkazem, že ani dnešní vydání není výjimkou.
A pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří si konečně splnili svůj sen
a pořídili si kýžené bydlení, budete se tam taky muset přestěhovat, což s sebou obnáší nemalé problémy a zabere svůj čas.
Abyste ve zdánlivě jednoduché proceduře zbytečně netápali,
sumarizovali jsme pro vás v rámci této tématické strany několik
užitečných rad, jak na to.
Texty připravili: Tomáš Kaláb a Petra Hežová

Šetřit na dovolenou, novou lednici
nebo renovaci koupelny se sice hezky
řekne, ale mnohem hůř udělá. Zvlášť,
když je šetření zdlouhavé a vy byste se
už tak rádi vykoupali v té zbrusu nové
vaně s masážními tryskami a imitací
mořského příboje. No, prostě nádhera.
Ale kde vzít ty peníze?
Nejjednodušším způsobem jak se k nim
dostat - když pochopitelně vynecháme
vyloupení místní banky - je vzít si půjčku.
Než se vydáte na cestu do svého finančního ústavu, připravte si: občanský průkaz
a IČO vašeho zaměstnavatele. Vyplníte
žádost, a pak si už jen počkáte na vyplacení požadovaného obnosu.
A hádejte co - o půjčku si můžete zažádat
i online, pěkně z pohodlí vašeho domova
a klidně i přímo z postele, ani se nemusíte převlékat z pyžama nebo si čistit zuby
a peníze budete mít na kontě coby dup.
Pokud ale využijete tento snadný přístup
k penězům, nejprve si ověřte, komu posíláte své soukromé údaje. Totéž bude dělat

Většina oslovených
Prostějovanů sleduje
při hledání bydlení
nabídku realitních
kanceláří v novinách.

Foto: www.123rf.com
i banka a to proto, aby se ujistila, že stále
mluví s člověkem, který má o půjčku zájem a současně to není žádný podvodník,
který se chce jen na úkor informací, získaných z kradeného občanského průkazu,
dostat pohodlně k penězům.

Hlavně ale si nezapomeňte před žádostí
o půjčku prověřit, zda jde o spolehlivý
a důvěryhodný zdroj, který vás nezačne
zasypávat nesplatitelnými úroky. Nová
koupelna by se vám mohla tak nepěkně
prodražit.

vzorek: 280 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy

CO NOVÉHO NA REALITNÍM TRHU V NAŠEM REGIONU

O VLIVU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
s sebou zkrátka pro všechny zúčastněné Z cenového hlediska jsou zajímavé rovněž nemovitosti dlužníků, které se nastrany přináší větší zodpovědnost.
bízejí k prodeji v rámci insolvenčního
O cenách nemovitostí...
řízení. V těchto případech lze pořídit
rodinný domek za velmi slušnou cenu,
V případě rodinných domků se na Pro- přičemž taková nemovitost je po prodeji
stějovsku žádné cenové turbulence očištěna od všech věcných břemen.
v posledních letech neudály, vždy závisí
Co se v regionu
na dané lokalitě. U větších bytů byl od
prodává
a kupuje...
roku 2008 zaznamenán propad zhruba
o půl miliónu korun, dna už ale bylo dosaženo a v současné době ceny bytů po- V prostějovském regionu se obecně nejzvolna rostou. Příčinou je také poměrný lépe prodávají rodinné domky v ceně do
nedostatek dobrých bytů v Prostějově. půldruhého milionu korun, které jsou
Při propadu cen se samozřejmě objevili připraveny k okamžitému nastěhování.
i v naší lokalitě spekulanti, kteří naku- Z hlediska lokality pak jde o perimetr
povali byty na pronájem, ne všichni ale zhruba deseti kilometrů od Prostějova.
u této aktivity delší dobu vydrželi. Obec- Takové nemovitosti se zpravidla ani neně ale stále platí, že investice do nemovi- dostanou do nabídky realitních kancetosti je jednou z nejbezpečnějších forem láří, protože každá má nějakou databázi
zájemců, které primárně oslovuje.
uložení a případně i zhodnocení úspor.

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 18

V případě bytů jdou na odbyt nejlépe menší byty 1+1 v cihlové výstavbě
v osobním vlastnictví, realitní kanceláře
se ovšem potýkají s problémem, kde je
vzít. Takové byty jsou nejčastějším investičním cílem, majitelé je pronajímají
většinou studentům a lidem do pětadvaceti let.
Nejčastějšími klienty realitních kanceláří
jsou lidé v rozmezí zhruba pětadvacet až
pětačtyřicet let, kteří jsou zajištění a touží po dobrém bydlení. U starších klientů
se objevují opačné případy, kdy třeba
prodávají větší nemovitost a chtějí do
menšího bytu.

Jak je to s financováním...

Je lepší celostátní
renomovaná realitka
nebo lokální kanceláø?

Klientů s hotovostí při pořizování nemovitosti je určitě menšina. Hodně Dalo by se říci, že výhodou lokálních
zájemců má koupi navázanou na pro- realitních kanceláří je dokonalá zna-

FEJETON PETRY HEŽOVÉ
Důchodová reforma je strašák, o kterém slýcháme stále častěji. Jakmile překročíme padesátku, začíná strašit o to
víc, přestože jsme si ještě před pár lety
stýskali, že se důchodu stejně nedožijeme, tak to bude jedno. Ještě než si začnete odstřihávat z metru poslední čísla do
vašeho odchodu do důchodu, je proto
nutné zamyslet se nad tím, z čeho si budete toho zaslouženého odpočinku uží-

dej jiné nemovitosti s dofinancováním,
které se řeší především hypotékami.
U nich šly úrokové sazby hodně dolů,
loňské dvě procenta jsou téměř z říše
fantazie. Při vysokých částkách jsou
každé desetiny procenta ve výsledných
kalkulacích zřetelně znát.
Nejlepšími obdobími roku pro realitní
obchody jsou od měsíce února do konce
června a poté po prázdninách od konce
září do poloviny listopadu. Na přelomu
roku se obchody prakticky nerealizují,
podobně slabé je období letních prázdnin.

vat. Odchod do důchodu bez významné
finanční podpory státu, na jehož pomoc se můžeme spoléhat čím dál méně
a méně, bude mnohem příjemnější, když
budete mít něco naspořeno, jak se říká
do foroty. Se spořením vám pomohou
odborníci z řad pracovníků spořitelen,
bank a nezávislých finančních partnerů, stačí si jen vybrat, který vám nabídne
nejvýhodnější podmínky, které budou

lost prostředí a myšlení lidí. Nezdá se
to, ale každý kraj má svá specifika a při
přecházení z jednoho konce republiky
na druhý právě toto může být pro makléře značná nevýhoda. Malé kanceláře
jsou na trhu většinou mnoho let a klient se i po letech potká se stejnou tváří,
s níž udělal dobrou zkušenost. Majitelé většinou „nevypínají“ při odchodu
z kanceláře, odpovědnost za svou práci
pociťují bez nadsázky čtyřiadvacet hodin denně. Některé služby si musí řešit
formou takzvaného outsourcingu, například u právních služeb spolupracují
s advokátní kanceláří, kterou využívají
třeba při požadavku úschovy peněz.
Velké realitní společnosti mají k dispozici podpůrný aparát interně.

www.vecernikpv.cz

Spokojené stáří

vyhovovat právě vám. Nenechte si vnutit nic, co by pro vás bylo finančně obtížné anebo zbytečně zavazující. V případě nejasností se nebojte zeptat, jde přeci
o vaše peníze a vaši budoucnost! Pokud
začnete s úsporami co nejdříve, jednou
se můžete těšit na příjemné stáří strávené na cestách, na chatě, s vnoučaty,
zkrátka podle svých představ a bez finanční nouze. Nespoléhejte na pomoc

státu, bohužel se po celoživotní tvrdé
práci musíte na spokojené stáří připravit především vy sami. Místo zaslouženého odpočinku byste se mohli ocitnout
v situaci, kdy se budete rozmýšlet, jestli
vám po zaplacení všech položek na
SIPO a veškerých léků, zbude i nějaká
ta koruna na oběd. Nenechte se zaskočit
a vyberte si některý z nabízených programů důchodového spoření včas.

Chcete pomoci od dluhů?
15022610215

Jsem člověk pomáhající lidem,
kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem
daných podmínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů,
kde věřitelé jsou uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení
k soudu, se zastavují veškeré, na Vás vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.
t

Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.

t
t

Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Nerudova 11, Prostějov

Návštěvy kdykoliv po-pá 9 -16

Na Vaši návštěvu se těší: Tomáš Novák Dr.H.C. – insolvence, likvidace, právní poradenství tel. 775 220 192
Ing. Libuše Hýblová – insolvence, likvidace – tel.: 727 939 871
Ing. Petra Tichá – insolvence – tel.: - 608 10 20 22

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?

1502101_0133

Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8 -12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení,
budete splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen
1000 Kč měsíčně, atd. Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

15022610214

Nový občanský zákoník, jehož dopady lze po roce jeho platnosti přece jen
lépe vyhodnotit, odkryl více možností, tím pádem je orientace v jím řešené problematice především pro laika
obtížnější. V některých případech
se změnilo pouze názvosloví (místo
převodu členských práv a povinností
k družstevnímu bytu se převádí družstevní podíl), přičemž skutková podstata zůstává nezměněná. V jiných je
ale litera zákona poměrně obecná, což
může některé ze stran působit potenciální problémy...
Jde například o nájemní smlouvy, kde je
právní ochrana více posunuta na stranu
nájemníka. Je proto nutné jednotlivá
ustanovení nájemní smlouvy maximálně specifikovat, aby nedošlo v průběhu
nájemního vztahu k nežádoucím nedorozuměním. Aplikace nového zákoníku

Pondělí 26. ledna 2015
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reality, řádková inzerce
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REALITY - SOUKROMÁ INZERCE
Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu garáž + malou zahrádku,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. ul. Zahradní. Tel.: 602 546 175
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3URVWÁMRY3DUW\]gQVNgXOProdej bytového domu. Ve dvorQtþiVWLE\W\SRUHN D O]HLKQHGSURQDMPRXW
YXOLþQtþiVWLPRåQRY\EXGRYDW[3O\QÒ7=DVWDYČQi
&HQD.´
plocha 592 m2, zahrada 685 m2.

&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
1DEt]tPHYêVWDYX5'QDYODVWQtPSR]HPNXSUR
YHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQHERNODVLFNi
]GČQi VWDYED 1t]Np JDUDQWRYDQp FHQ\ SURYČĜHQi
NYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS 9ROHMWH

3URVWÁMRY©HUDQRYVNgXO3URGHMSR]HPNXRYêPČĜHP2
na stavbu bytového domu s projektem a stavebním povolením. 
&HQD.´'3+

BYTY – PRODEJ:

.´
.´

Volejte: 723 335 940

*$5Éæ(²352'(-
BYTY – PRONÁJEM:

.UDOLFHQD+DQk .´PÁVmFLQNDVR
 YKRGQkSURG×FKRGFH

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

15022720224
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*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

.´EH]SR]HPNXDEH]GRSUDY\

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

AKCE

d
Nabízím k prodeji DB (převod
členských práv a povinností) o
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
Pronajmu 1+kk, 4 600 Kč + zálohy el. revitalizaci. Pv, Dolní ul. Cena
+ plyn cca 500 Kč, kauce 9 000 Kč. 760 000 Kč. Tel.:607 972 801
Tel.: 739 058 135
Koupím byt v ul. Tylova, Mozartova
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlé- a okolí, popř. Sídl. Svobody. Spěchá.
Tel.: 606 352 444
pe po rekonstrukci, 774 409 430

Volejte: 723 335 940
3RG.RVtĜHPP
NN3OXPORYVNiP
âSiO\
'ROQtFLKOD
NN3OXPORYVNiP
3RG.RVtĜHP
9UEiWN\
7\ORYDPSRUHN
1ČPþLFHP

Pronájem 1+1, blízko centra, Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruovaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K na5.000,-+ink., tel.: 608 111 622
stěhování ihned. Tel: 737 112 123
Nabízíme k pronájmu sezónní občerstvení s možností celoročního využití Prodám byt 3+1 s garáží, OV, cihv Prostějově. Součástí je ven- la, 74m2, po částečné rek. Cena
kovní posezení, sociální buň- po domluvě, RK nevolat. Tel.:
ka, přístřešek na grilování 725 557 261. Jen vážní zájemci.
a dětské hřiště. Pro bližší informace
Nabízíme dlouhodobý pronájem nevolejte tel. 603 221 538.
bytových prostor (78m2), vhodných
Pronajmu byt 2+1, 1.posch., ul. Bará- jako kanceláře, ordinace nebo sídlo firmy. Prostory: 2 kancl., 1 zas. místnost,
kova. Tel.: 727 875 306
sklad + WC + koupelna. Vybavení: saHledám ke koupi byt 2-3+1, nej- telit, Wifi Adsl. Parkování přímo před
lépe s možností převodu. Ne RK. sídlem. Cena 6 800 Kč + zálohy na
energie. Tel.: 582 36
360 184
732 755 910

Nabízíme dlouhodobý pronájem
bytu 2+1+komora(72m2), v nově
zrekonstruovaném domě. Parkování před domem. Pošta, obchod,
autobus v místě. Vlastní topení,
voda, plyn, internet. Cena 5 400 Kč
+ zálohy na energie. Tel.: 602 718 545

3521È-0<

3URVWÁMRYQgP7*0DVDU\ND3URQiMHPSURGHMQ\ Q\Qt
RGČY\ YFHQWUXYHGOHUDGQLFHSORFKDP2, výloha, sklad,
soc. zázemí.
&HQD.´PÁVmF

3Y³HFKRYLFH
3YXO§PHUDOD XU\EQmND 

Koupím garáž. T.: 702 681 036

Hledám k dlouhodobému pronájmu Prodám levně dům 3+1 k rekonstrukci Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji
byt vel. 4+1 a větší. Tel. 724 751 229 v Seloutkách pod lesem a chatu na Bě- apro
více věřitelů Volejte: 777 551 492
Hledáme ke koupi větší byt láku. 773 545 092
3+1,4+1.Tel.: 774 421 818
Prodám DB byt 4+1, 1. patro, ul. J.
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 500 Kč Zrzavého, po rek. Cena 1 525 000
Kč + zařízení. Tel.: 608 934 935
+ ink. Tel.: 608 887 354

5HNUHDþQtSR]HPHN6XFKêP
v RK
*DUiåâPHUDODPQRYi
.þ
3URQSURVWRU0DQKDUGDP .þLQN
3URQ.RPSURVWRU3UĤP\VORYi.þPURN
3URQiMHPNRPREMHNW39P .þLQN
3URQiMHPKDOD6PUåLFHP .þPURN
3URQNRPREMHNWX.UDOLFHVE\WHP.þLQN

PRodloužena

VÁŠ OBLÍBENÝ

Koruny
LEVNĚJI

Koupím chatu nebo dům blízko Pros- Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
tějova. Bez realitky. 773 513 220
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VOLEJTE: 723 335 940
2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
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Byty:

VWDYXQRYiNXFKOLQND
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RD 3+1, Krumsín 

352'È0(,9$â,
1(029,7267
67$ýË=$92/$7
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Byt 1+1, Svatoplukova ul.

.þ

ýLQåRYQtGĤP3URVWČMRY

.þ

'23258ý8-(0(

Rekonstrukce
605 459 652

e-mail: info@impulsreality.com

1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDNOtþ3URVWČMRY±
9UDKRYLFHORNDOLWD7UiYQtN\
2E\WQi SORFKD GRPX P 3R]HPHN P
0RåQRVWYROE\]YtFHSURMHNWĤ
&HQD.þ
9ROHMWH

ÈêçÜÝâÊ¼ºêçÜÝãíÈêçëìhâçîÙ

ÈêçÜÝâèçòÝåãí¤ÎêÙàçîáÛÝ

Kvalitní kapela zahraje na podnikových večírcích, narozeninách,
svatbách atd. 776 560 107

ÈêçÜÝâèçòÝåãí¤Ò\àç p

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

Svatební DJ – David Klásek. Svatby, plesy, večírky, dětské akce,
hasičské závody, diskotéky…Muzika od 70. let až po nové hity. –
Ozvučení a osvětlení akcí. 10 let
praxe. Tel. 799 502 473

Èêçæ\âÝåæÝÚñìçîÛàèêçëìçê¤íä¦Ìê\îæáÛã\

FHQD.´ 3RUHNRQVWUXNFLQDXO7UiYQLFNiP2. &HQD.´PÁV
32=2563À&+

3URQDãHKRNOLHQWDKOHGgPHE\WY293URVtPHYSĜtSDGČQDEtGHNNRQWDNWRYDW
WHOQHERHPDLOLQIR#LPSXOVUHDOLW\FRP'ČNXMHPH

15022720227

3URGHME\WXYêPČUDP2 
15022720226

www.realitypolzer.cz

Tel.:

Stříhání a úprava psů. Telefon
Prostějov 606 166 853.
ÈêçÜÝâÚñìíª£©¤Èêçëìhâçîíä¦L\êãÙ

15022720225

9Ë&(1(029,7267Ë1$
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3URGHM5']DKUDGDP2JDUiåVDPRVWDWQČVWRMtFt
 3URGHM SR]HPNX QD VWDYEX 5' 9UDKRYLFH FHONRYi
&HQD.´
&HQD.´ plocha:1665m2 
1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
3Y.UDVLFH
3R]HPHN P 2E\WQi  SORFKD P 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH

koupelen.

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

3R]HPN\

ÈêçÜÝâÊ¼Èêçëìhâçîíä¦ÂÙæÙLîÝêåñ

vlnky a bojlery. V okolí Pv. Tel.:
608 887 129
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

7HO

1DEt]tPHSURGHM5'/LSRYi]DKUDGDJDUiå
9KRGQêNWUYDOpPXE\GOHQtLQDFKDOXSXQHGD
OHNRRGOHVD
&HQD.þ
9ROHMWH

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

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
Rychlá půjčka 5 až 15 tis. Kč. Půjčíme
výkopové, terénní práce.
skoro každému. Výplata při podpisu
Odvezu letáky, kartony, knížky, smlouvy. Pracuji pro 1 věřitele. Tel.:
sporáky, ledničky, pračky, mikro- 607 275 496

3529È'Ë0(,9é.83
1(029,7267Ë

3/80/29 H[NO
VWDYHEQt SR]HPHN N
YêVWDYEČVDPVWRMtFt
KR5'VYêKOHGHPQD
3OXPORYVNRXSĜHKUD
GXD3URVWČMRY9êPČUDP&(1$.þ
3/80/29VWDYHEQt
SDUF SUR YêVWDYEX
5'RYêPČĜHP,
ã[GOP) s
PRåQRVWt RNDPåLWp
YêVWDYE\
9HãNHUp,6&(1$.þ
2/â$1<839VWD
YHEQtSR]HPN\YOR
NDOLWČ=$)$528N
YêVWDYEČVDPVWRMt
FtFK5'9HãNHUp,6
CENA v RK
YêPČU\RGPGRP

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Nabízím hotovostní půjčky 5 až
50 tis. Kč. Vyřízení do 24 hodin.
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046

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

15022720223

PČUDSR]HPNXP

%\WSREOtåFHQWUDSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39

35267ċ-29Krasice
5'ĜDGRYêFHOR
SRGVNOHSHQêVJDUiåtD
]DKUDGRX'ĤPY]DSR
þDWpUHNRQVWUXNFL9ê
CENA: v RK

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 739 066 462
Opravy a úpravy oděvů
Nabízím rychlou hotovostní půjčObuvi a batohů
ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Opravy deštníků
jednání. 774 119 937
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte
Provádíme také opravy plavek,
604 603 644
spodního prádla a zcelování

VOLEJTE: 739 322 895

Rodinné domy:

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

SLUŽBY

352./,(17<+/('È0(
777 251 878

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

VEČERNÍK
o DVĚ

Nabízíme pronájem 1+1 s lodžií. Koupím novostavbu RD v PV. Tel.
774 858 723
Tel.: 774 421 818

Volejte: 739 322 895
3URQiMHPELVWUR:RONHURYD
.þLQN
3URGHMELVWUR:RONHURYD
.þ
3URQiMHPSURGHMQ\.RVWHOHFNiXO.þ
6WDYHEQtSR]HPHN9UDQRYLFH±.HOþLFHP

.þ
6WDYHEQtSR]HPHN.RVWHOHFQD+DQpP

.þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RYP

.þ

15012320037

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

3YVmGO6YRERG\
3Y2NUXªQmXO

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, OV/C
590.000 Kč
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč
* BYT 3+1,Tovačov
1.050.000 Kč
* BYT 4+kk, 114 m2
2.800.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Mořice
540.000 Kč
* RD Alojzov
640.000 Kč
* RD po rek.Tovačov
2.200.000 Kč.
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* Pronájem byt 2+1
5000Kč+ink.
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
* BYT 1+1, Svatoplukova 540.000 Kč
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* RD 3+1, Krumsín
690.000 Kč
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol
470.000 Kč
* St.pozemek, Vrahovice 1.100.000 Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Volejte: 739 322 895
NN-RãWRYRSRFHONUHN
.þ
,WDOVNiP 1RYLQND
.þ
2NUXåQtPFLKOD29 .þ
.ĜtåNRYVNpKRP
.þ
7\ORYDP29
.þ
6LGO6YRERG\SRUHN
.þ
Volejte: 723 335 940
NN39PFLKODJDUiå
.þ
'UXåVWHYQtPSRUHN FHQDY5.
6LGO6YRERG\
.þ

Půjčka rychle a spolehlivě. Volejte
zdarma 800 883 883

Koupíme RD do 1mil.
Tel.: 774 858 723

15012320038

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

Doučování angličtiny pro děti a začátečníky. T.: 775 263 893 email.:
zdenka.kopecna@gmail.com

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další
èíslo je
v PÁTEK
6. bøezna
v 10.00 hodin
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Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

vzpomínky, pohřby

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 5. března 2015
by oslavil 69. narozeniny
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
S láskou vzpomíná
manželka
a dcera s rodinou.

Dne 7. března 2015
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BULEJKO
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomíná rodina.

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

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ale v našich srdcích žiješ stále s námi.

Dne 2. března 2015
uplynuly 2 roky,
co nás navždy opustil
pan Karel ŠUTA
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera, snacha, vnuci
s rodinami a pan Šustr.

Smutno je žít, bez drahého člověka, stále
se ohlížíš, zda někde nečeká. Osud nám
nevrátí, co nám vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi
Pondělí 2. března 2015

Věra Mlčochová 1948
Určice Pavel Novák 1950 Otaslavice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Bílková 1931
Vyškov Středa 4. března 2015
Vlasta Peková 1926
Držovice Libuše Růžičková 1925 Určice 14.00 kostel Určice
Věra Ošťádalová 1929 Smržice, 10.15 . OS PV + krem.
Jaroslav Abrahám 1935 Prostějov Pátek 6. března 2015
Jaroslava Popelková 1933 Růžov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Soldánová 1928
Miloslava Macharáčková 1938 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Brodek u Prostějova Sobota 7. března 2015
Anděla Klíčová 1926 Malé Hradisko Marie Vykopalová 1952 Frýdek – Místek 11.00 kostel Pivín
Miroslava Kovářová – 1920 – Buková, 14.00 hod. kostel Protivanov + hrob
Milada Pospíšilová 1929
Čechy pod Kosířem Josef Cetkovský 1924 Prostějov Marie Hacarová 1918
Zdeňka Hanáková 1927 Prostějov Jarmila Ševčíková 1948 Alojzov
Dolní Kounice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 1. března 2015
by se dožila 70. let
paní Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Dne 7. března 2015
uplynou 2 roky plné bolesti,
co nás tragicky opustil
pan Rudolf DUŠEK
z Malen.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Eliška a Věra s rodinami.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Nejsou již mezi námi
Květoslava Zatloukalová 1920 Prostějov
Jaroslava Krpálková 1937
Čechy pod Kosířem
Alois Holub 1936
Brodek u Prostějova
Jana Beranová 1942
Prostějov
Vlasta Žáková 1928
Alojzov
Ludmila Rajtrová 1933
Prostějov
Dne 7. března
uplyne 7 let,
co nás navždy opustil
pan Zdeněk KRPEC
z Čechůvek.
S láskou vzpomínají syn Stanislav
s rodinou, manželka Ivana
a blízká rodina.

Dne 7. března
uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil
pan Libor RŮŽIČKA
z Čelechovic, který by zároveň
12. března 2015
oslavil 50. narozeniny.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dne 6. března 2015
vzpomeneme 2 roky od úmrtí
paní Dagmar SLAVÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 8. března 2015
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Věra LITEROVÁ
z Dobromilic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

novì v barevném
provedení pouze
za

200 Kè

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
@vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
+

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



Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

VEČERNÍKU A ZAJISTĚTE SI V ROCE 2015 NIŽŠÍ CENU NEŽ

neprohloupí...

NA VŠECH PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!
MILUJE
ME
VEČER
NÍK

NA!
E
Ž
U
O
L
D
O
R
AKCE P

vzpomeòte na zesnulé
v
Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 1. března 2015
by se dožil 100 let pan
Josef ZAHÁLKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

STAŇTE SE VĚRNÝM PŘEDPLATITELEM PROSTĚJOVSKÉHO

Zajistěte
si nejnižší
cenu…

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

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

Kdo
koupí,

Poslední rozlouèení
Středa 4. března 2015
Antonín Lutonský 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Přecechtěl 1932 Vranovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. března 2015
Milada Hlostová 1933 Otaslavice 14.00 Obřadní síň Prostějov

Vzhledem k velkému zájmu našich věrných čtenářů se VEČERNÍK rozhodl, že možnost mít
své OBLÍBENÉ NOVINY ve schránce KAŽDÉ
PONDĚLÍ RÁNO a navíc o DVĚ KORUNY LEVNĚJI, bude prodloužena. ŠANCI TAK MÁTE
JEŠTĚ PO CELÝ BŘEZEN! Pak už ale veškerá
vymoženost tohoto druhu nemilosrdně skončí...

MOMENTÁLNĚ SI TAK MŮŽETE I NADÁLE
OBJEDNÁVAT DVĚ VARIANTY PŘEDPLATNÉHO...

✓ PROSTĚJOVSKÝ Večerník s magazínem TV POHODA bez dárkových bonusů
750 Kč
✓ PROSTĚJOVSKÝ Večerník s magazínem TV POHODA + dárkové bonusy
850 Kč
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)

Neváhejte a objednávejte.
Akce platí do konce března 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...

Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst, služby

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

HLEDÁTE PRÁCI?
NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmu brigádníka/-ci do obchodu, část., nebo plný inval. důchod.
Nástup ihned, zaučím. Info na tel.:
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
731 412 028
Servírka/číšník
13 000 Kč
pružná prac. doba střední odborné
Hotel Tenis Club s.r.o.
Přijmu účetní do HPP, znalost účetní- Jeřábník/-ce
12 500 Kč
dvousměnný
základní
StrojírnyProstějov,a.s.
ho programu Pohoda výhodou. Praxe Skladníci surovinového skladu
15 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
PROFROST a.s.
nutná. Nástup možný ihned. Životo- Pracovník/pracovnice úklidu
4 500 Kč
jednosměnný
základní
ZENOVA services s.r.o.
pis zasílejte na Lukas@pneufloryk.cz Pekař/pekařka
13 700 Kč
nepřetržitý
základní
Konečná, Prostějov
Pomocný pracovník/-ce ve výrobě 10 200 Kč
dvousměnný
střední odborné
Zdeněk Vysloužil
Salon BEAUTY přijme kosmetičku Manipulační dělník/-ce ve skladu 65-75 Kč/hod dvousměnný
základní
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o.
a nehtařku. Tel.: 777 196 767
Prodavači potravin
67 Kč/hod dvousměnný
střední odborné
Květoslava Linetová
v pultové prodejně
Přijmu do prac. poměru prodavačku/ Prodavač/-ka
9 945 Kč
nepřetržitý
základní
Konečná, Prostějov
če na část. úvazek. Podmínka přijetí Prodavač/ka
67 Kč/hod dělené směny
střední odborné
Jana Šmudlová
částečný nebo plný invalidní důchod, Provozní elektrikář/-ka
15 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Zdeněk Vysloužil
čistý rejstřík. Nástup ihned. Info Údržbáři – provozní zámečníci,
11 500 Kč
třísměnný
střední odborné
PENAM, a.s.
739 061 608
elektrikáři
Řidič nákladního automobilu
20 000 Kč
jednosměnný
základní
PV – RECYKLING s.r.o.
Bezpečnostní a úklidová agentura s vlekem a hydraulickou rukou
přijme do pracovního poměru muže Konstruktér/-ka
15 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
AQUA – STYL s.r.o.
v invalidním důchodu na pracov- Administrativní pracovník/-ce
10 000 Kč
jednosměnný
Střední odborné
Olomoucká investorská-Zdětín
ní pozici vrátný. Místo výkonu je v
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Prostějově. Podmínka čistý trestní rejstřík. Informace na tel. čísle
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
602 786 692.

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov

Hledám šikovné zedníky na dlouhodobou práci v Prostějově, možno i s
pomocníkem. Tel. 606 659 620

www.vecernikpv.cz

15012310031

15022320204

Firma DOSEDĚL IZOLACE s.r.o.
hledá spolupracovníka na pozici Restaurace v centru města přijme kuchaklempíř/-izolatér. Praxe v oboru ře/ku a číšníka/ci. Tel.: 605 263 543
a pozitivní přístup podmínkou.
Práce na ŽL. Tel.: 604 252 330, Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do třísměnného provozu obsluhu
info@izolace-dosedel.cz
vertikálního karuselu. Požadujeme
Přijmeme pracovníka na obsluhu ven- praxi na karuselech, samostatnost,
kovního grilu. Nutný zdravotní průkaz flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní
a zkušenosti s obsluhou grilu. Práce na společnosti, dobré platové podmínŽL/IČO nebo na dohodu o provedení ky, závodní stravování, uchazečům
práce. Pracoviště: Prostějov. Vážní zá- s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
příspěvek na ubytování v ubytovně.
jemci volejte tel. 603 221 538.
Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte
Bezpečnostní a úklidová agentura
na hanakov@hanakov.cz
přijme nové zaměstnance, invalidní
důchodce, na pracovní pozice vrátný Přijmu servírku do pivnice v Prosa úklidový pracovník. Místo výkonu tějově, samostatnost, odpovědnost,
v Prostějově. Informace na tel.čísle: info. tel. 602545530
602 786 692
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme do třísměnného provozu maZavedená strojírenská firma v Prostějonipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme
vě přijme pracovníky do HPP případně
zázemí stabilní společnosti, závodní
brigádníka na profesi zámečník – svářeč
stravování, mzda 70-90 Kč/hod. Poa pracovníky do práškové lakovny. Nážadujeme platné osvědčení na VZV,
stup ihned. Tel.: 603 211 144
praxi v oboru, bezúhonnost. Informace tel: 582 302341, životopisy zaHledáme dva pracovníky/ce obsluha
sílejte na hanakov@hanakov.cz
neutralizační stanice a obsluha zinkovací linky. Nástup ihned. Info p. No- Přijmeme pracovnici na úklid pekař.
provozovny. Dvousměnný provoz
vák 606 031 220
včetně sobot. Info 582 342 095
Hledám šikovného stolaře na ŽL. Tel.:
Hledám elektrikáře.774 989 007
608 863 532

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do HPP invalidní důchodce na pracovní
pozici operátor pultu centrální ostrahy.
Zkrácený pracovní úvazek, místo výkonu Prostějov. Podmínka práce na PC,
komunikativnost, čistý trestní rejstřík.
Informace na tel. čísle: 602 786 692

15022720223

Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 775 406 363

Přijmeme sekretářku prozatím na
poloviční úvazek. Podmínky: znalost
práce na PC, psaní všemi 10, účetnictví POHODA. Tel.: 775 935 668

15022620218

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
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Život Ti píše zas o rok víc, slovíčkem
psaným chci tedy říct: Žij podle svého,
měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak,
jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.

23
Říká se, že práce šlechtí a
pokud žádnou nemáte,
zkuste vybrat z 23 nabídek
v této rubrice - PRÁCI
NABÍZÍ.
Možná právě zde najdete to
pravé uplatnění pro vás......

Dne 27. února 2015
oslavil krásné 72. narozeniny
pan Jaroslav HRABÁLEK
HRABÁLEK..
Přejí synové Roman a Jaroslav
s rodinami a dcera Marcela s rodinou.

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

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

najdete nás i na:

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

PRODÁM

KOUPÍM
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.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek z chromových trubek i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty,
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně
poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za vzornou péči o mého manžela
Jaroslava Grulicha,
který byl v posledních dnech
svého života v péči oddělení ARO
v nemocnici v Prostějově.
Manžel byl přijat ve velmi
vážném stavu, ale po celou
dobu jste měli snahu
tento stav překonat. Bohužel se to
nepodařilo, ale i tak jsem Vám vděčná
za profesionalitu a lidský přístup.
Vážím si citlivého přístupu lékařů, zdravotnického i pomocného
personálu nejen k manželovi, ale i
při komunikaci se mnou. Zvláštní
poděkování patří
panu primáři oddělení
MUDr. Martinovi Pomajbíkovi,
paní MUDr. Bronislavě Přecechtělové
a panu MUDr. Danielovi Pelikánovi.
Jménem celé zarmoucené rodiny
Helena Grulichová

AKCE do vyprodání zásob.
Prodám voliéru na papoušky d 10m
Prodej bukového palivového dříví. x š 4,40. Cena 20 000 Kč – dohoda.
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Do- Tel.: 776 885 556
prava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
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
Prodám králíky kalifornské k chovu.
Tel.: 736 109 819
Prodám GPS navigaci „Carmin
NÜVI 270“, kompletní sada, cena
dříve 4500 nyní 2500, nepoužívaná.
Tel. 605 510 106

150123020036

GRATULACE
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Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku

BASKETBAL
Sobota 7. března 2015:
13.30: Orli Prostějov – Sokol Hradec
Králové 2 (9. kolo ligy starších žáků, sk.
„B“, hala Sportcentra DDM Prostějov).
15.30: Orli Prostějov – USK Praha (21.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Prostějov).
Neděle 8. března 2015:
9.30: Orli Prostějov – Kara Trutnov
(10. kolo ligy starších žáků, sk. „B“, hala
Sportcentra DDM Prostějov).
11.30: Orli Prostějov – Slavoj Litoměřice (22. kolo extraligy juniorů, hala
Sportcentra DDM Prostějov).

MADAMA BUTTERFLY

HÁZENÁ

KDY? ètvrtek 5. bøezna 2015 v 19:00 hodin
KDE? Mìstské divadlo Prostìjov

Hrají: K. J. Kramolišová/V. Poláchová – Kavanová,
J. Nociar/M. P. Vojta, Š. Maršálová/A. Nitrová Číhalová ad.
Skvělou pěvkyni Katarínu Jordu Kramolišovou v titulní
roli Puccinniho opery Madama Butterfly uvidí návštěvníci prostějovského divadla tento čtvrtek 5. března od
19.00 hodin. Jedno z nejslavnějších děl Giacoma Puccinniho nastudoval soubor Slezského divadla Opava vedený
zkušenou operní režisérkou Janou Andělovou Pletichovou, orchestr diriguje hostující Petr Šumník.
Výpravná opera pojednává o životní tragédii Butterfly, která
byla provdána za amerického poručíka, jenž od samého začátku bral vztah s mladou Japonkou jako krátké dobrodružství.
Už po třech měsících Butterfly opouští a vrátí se až za tři roky
s americkou manželkou, aby si odvezl svého malého syna. Butterfly řeší tragédii svého života sebevraždou. Premiéra 17. února 1904 v milánském Teatro alla Scala však u diváků propadla.
Puccini ji okamžitě stáhnul z repertoáru a pustil se do práce na

Sobota 7. března 2015:
18.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Tatran
Bohunice „B“ (15. kolo 2. ligy mužů,
tělocvična Reálného gymnázia ve Studentské ulici).

LEDNÍ HOKEJ
Neděle 8. března 2015
14.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC
ZUBR Přerov (19. kolo skupiny o postup Ligy staršího dorostu, zimní stadion
v Prostějově).

změnách. O tři měsíce později se konala premiéra přepracované Butterfly v Teatro Grande v Brescii. Obecenstvo bylo
okouzleno hudbou, která vystihovala situace, emoce, vykreslovala japonskou kulturu a také bylo dojato příběhem, který se
opíral o skutečnou událost. Pucciniho Butterfly je od té doby
milována publikem i interprety ve všech operních domech.
Madama Butterfly je mistrovský kus v drobnokresbě atmosféry a poezie. Tuto tragickou operu s Katarínou Jordou
Kramolišovou v hlavní roli máte možnost vidět na prknech
Městského divadla v Prostějově již tento čtvrtek.

VOLEJBAL
Čtvrtek 5. března 2015:
18.00: VK Agel Prostějov – Frýdek-Místek (26. kolo UNIQA extraligy žen, hala
Sportcentra DDM Prostějov).
P

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

20:00 Americký sniper
americký akční film
pátek 6. března
Školní 1, Prostějov
15:30 Asterix: Sídliště Bohů
pondělí 2. března
14:00 Pondělní Bijásek – Magické francouzská animovaná komedie
17:30 Divočina
stříbro – hledání ztraceného rohu
20:00 Americký sniper
17:30 Teorie všeho
sobota 7. března
americký životopisný film
15:30 Asterix: Sídliště Bohů 3 D
20:00 Fotograf
17:30 Divočina
česká tragikomedie
20:00 Americký sniper
úterý 3. března
14:00 Pondělní Bijásek – Magické neděle 8. března
15:30 Asterix: Sídliště Bohů 3D
stříbro – hledání ztraceného rohu
17:30 Divočina
17:30 Teorie všeho
20:00 Americký sniper
20:00 Violette – Art film
francouzské drama
Kulturní klub
b
středa 4. března
17:30 Teorie všeho
20:00 Fotograf
Školní 4, Prostějov
čtvrtek 5. března
sobota 7. března
17:30 Divočina
15:00 Malý tygr
americký životopisný film

Kino METRO 70

DUHA

pásmo pohádek
17:30 Příšerka v Paříži
francouzská animovaná rodinná komedie
20:00 The Amazing: Spider – Man 2
americký akční dobrodružný film

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
středa 4. března
18:00 Filmový festival expediční kamera
čtvrtek 5. března
19:00 Madama Butterfly
neděle 8. března
17:00 Dnes tančí
Program žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose

DIVADLO POINT
sobota 7. března
17:00 Baskervillská bestie
noviny za 15Kè
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CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
pondělí 9. března a 23. března od 16 do
18 hodin – Keramika – tvořivá dílna
pondělí 16. března od 14:00 do 18:30
Poznáváme svět - akreditovaný seminář
pro pedagogy o globálních rozvojových
tématech
sobota 21. března od 9:00 do 13:00
Hloučela není popelnice - biokoridor
Hloučela
sobota 28. března od 8:00 do 18:00 Exkurze do Litovelského Pomoraví
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.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
sobota 7. března od 9:00 do 12:00
hodin - Jak vychovávat samostatné a spokojené dítě - zážitkový seminář pro rodiče,
kteří chtějí podporovat svoje děti v samostatnosti, chtějí si s dětmi vzájemně porozumět, jak děti motivovat apod.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby
a komunikačních schopností. Probíhá
každou středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
separaci od rodičů a navazování vztahů
s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý čtvrtek
od 8.30 do 11.30 hodin.

SEMTAMNÍK
úterý 3. března od 14:00 do 15:30
Bowling. Sraz účastníků ve 13:50 před
bývalým kinem Oko.
čtvrtek 5. března od 8:00 do 11:00 Tvoření z keramické hlíny v centru denních
služeb o.s. Lipka Prostějov, Tetín č. 1. Sraz
zájemců v 7:50 před vchodem do Lipky.
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 2. března od 9 hodin – Knižní bazar
čtvrtek 5. března od 15 do 17 hodin –
PORADNA SOS
Regionální informaèní centrum
Pernštýnské nám. 8 (Prostějovský zámek)
VÝSTAVA OBRAZŮ MILANA KUBEŠE
Během měsíce března můžete v Regionálním informačním centru na zámku navštívit výstavu obrazů malíře MgA. Milana
Kubeše.
Výstava potrvá od 4. do 29. března 2015.
Otevírací doba RIC: PO – PÁ od 9 do
17 hodin, SO, NE od 9 do 12 hodin.
RÙZNÉ...
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
18. března - UPLATŇOVÁNÍ DPH V
ROCE 2015 - přednáší Ing. Václav Benda
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
PROBLEMATIKA V NĚMECKU – Dr.
Marcella Pawelka 4. května - AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA
PRACOVNÍCH
ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ přednáší Robert Křepinský
Více najdete na straně 26 dnešního vydání,
podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na webové
stránky www.ohkpv.cz
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.

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
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.
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
CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku.
Sbírka se koná: ve čtvrtek
12.3.2015 od 10.00 do 15.30 hod.
Kde: ZŠ Jana Železného na Sídl. Svobody
a ZŠ a RG Studentská
Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj.
vše balené v sáčcích a pytlích
Info na adrese: OS Pomocná ruka,
Školní 32, Prostějov, tel. 582 335 251,
734 575 711

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
6.3.
6.3.
6.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.

Školský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
ZŠ Mostkovice
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
Trivis, Střední škola veřejnoprávní Prostějov
Hanácké bál
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Mánes
Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Rotary klub Prostějov
Divadelní ples
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
DS Na Štaci Němčice n/H
Zámecký ples města Plumlova
Kulturní dům Žárovice
Žárovice
Klubové zařízení Plumlov
Maškarní bál
Sokolovna Určice
Určice
SDH Určice

akce v regionu...
Týden čtení v Němčicích nad Hanou
Městská knihovna Němčice nad Hanou srdečně zve na
týden čtení aneb „Čtení sluší každému“. Vše v prostorách knihovny odstartuje už dnes, tj. v pondělí 2. března od 17.00 hodin představením života a díla polského skladatele Fryderyka Chopina, které bude doplněné předčítáním a poslechem jeho nejvýznamnějších děl.
Ve středu 4. března od 17.30 se pak budete moci vydat „Krajinou ječných kladů“.
Půjde o autorské čtení a besedu o stejnojmenné knize Antonína Ošťádala, která
vypráví v povídkách a pověstech o Němčicku a okolí. V pátek 5. března od 13.00
hodin Týden čtení skončí zábavným odpolednem pro děti, které se nebojí projevit svůj talent.
Kladecký kos zapěje po třinácté
Třináctý ročník „Kladeckého kosa“
soutěže ve zpěvu dětí do 15 let se bude
konat v sobotu 7. března v Kulturním
domě v Jesenci. Přihlášky možno osobně podat ve Vinárně u Římana v Kladkách nebo na telefonním čísle 603 759
777, případně před konáním akce.

Dětský karneval ve Smržicích
Spolek rodičů a obec Smržice pořádají v sobotu 7. března DĚTSKÝ
KARNEVAL, který vypukne ve
14.00 hodin v sokolovně ve Smržicích. Hraje DJ Petřík, připravena je
dětská zumba, tvořivé dílničky, dětský koutek, tombola.

TIP

k obrazovce

NA PYTLÁCKÉ

AKCE
PRodloužena

VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK
o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI
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BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 3.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy, školky a veřejnost
Středa 4.3.
18.00-19.00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Čtvrtek 5.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy, školky a veřejnost

SOBOTA
7.3.2015
15:25 HODIN

STEZCE
Komedie ČR (1979)

Režie: V. Gajer
Hrají: T. Holý, G. Valach, J. Brejchová, J.
Kemr, V. Sloup, K. Augusta
Hajný Straka dostane dopis, že Vašek o prázdninách nedorazí, protože pojede s rodiči na dovolenou k moři. Je mu to líto, na vnuka se moc
těšil. Netuší, že chlapec do Bulharska jet nechce,
a proto tajně utekl z domu a vypravil se za ním
do útulné šumavské hájenky. Zatímco se Vašek
seznamuje se změnami, k nimž během minulého roku došlo, Straka s kolegou Antošem
se snaží odhalit pytláka, který začal v revíru
řádit. Postupně podezírá lovce zmijí Perníkáře,
kterému nikdo neřekne jinak než Zmiják, dva
veselé trempy i mladého řidiče, přezdívaného rozhodne se na pytláka číhat. Vaška, který mu bouře. Ukryje se v krmelci, stejné místo k úkryČahoun. Když objeví čerstvě nastražené oko, nese na číhanou zásoby jídla, však překvapí tu si však vybral také pytlák.

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

SPORT

KULTURA

Akce Březen!!
Při výměně čelního skla,
dezinfekce klimatizace
zdarma.
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

SPOLEČNOST
Osmý
Český
pohár
v
řadě
SKVĚLÁ získaly „Agelky“ hladce!
navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

.cz

15022710221

®

SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

www.

Pondělí 2. března 2015

LUCKA!

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

STOLETÁ DÁMA
V BRUSELU!
●● Vernisáží byla zahájena
výstava o prostějovské radnici
strana 24

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV NA
OSCARECH

MAREK SONNEVEND

PLZEŇ Volejbalistky VK AGEL Prostějov znovu přepisují národní tabulky. Ve středečním finále
●● Naše město mělo zastoupení
Českého poháru žen 2014/2015 jasně porazily v plzeňské hale Olymp Praha 3:0, načež tuto při slavné americké události
soutěž vyhrály už poosmé za sebou a tímto ziskem vyrovnaly dosavadní maximum právě
strana 25
celku z hlavního města.
„Byl to dobrý zápas. Párkrát už jsme v letošní sezóně s Olympem hrály a tohle bylo asi nejlepší
vzájemné utkání, i pro diváky jistě zajímavé. Sice jsem nás už viděla bránit lépe, ale za to mohl
také soupeř, který v útoku dost tlačil. Jsme však rády za splnění našeho druhého cíle. Pěkně
dnes hrály Andrea Kossányiová a Stefanie Karg. Když bylo v koncovkách potřeba, tak jsme se
soustředily, zabraly a dotáhly to do úspěšného závěru,“ zhodnotila finálový duel kapitánka
Agelek Solange Soares, jež byla u všech pohárových triumfů VK.
Sedm z nich pomohl získat hlavní trenér prostějovských žen. „Musím říct, že nejvíc ze všeho si
cením schopnosti dosáhnout na všechny české trofeje, o které jsme kdy usilovali. Bez ohledu na
různé komplikace i okolnosti jsme v úplně každé sezóně vždy dokázali splnit cíle a nevypadnout BUREŠ VYCHYTAL
ze své role vysoce favorizovaného týmu. Což není zcela jednoduché,“ zdůraznil Miroslav Čada.

a

REMÍZU VE ZLÍNĚ

a v žebøíèku je už jedenác
strana
JEDNOU
VĚTOU
●● Dlouhodobé problémy s kolenem už asi Romana Švédu zpět na
fotbalové trávníky nepustí, zkušený
gólman Čechovic proto přemýšlí
nad ukončením aktivní kariéry..
●● Už příští sobotu přijede do
Prostějova Lucie Bílá! Stane se tak v
rámci koncertní šňůry s Arakainem,
u nichž začínala svoji úspěšnou
dráhu. Chcete lístek „zadáča“?
Nalistujte stranu 24
●● Basketbalistky Prostějova se
zachránily ve druhé lize, po dvou
výhrách nad Pelhřimovem už nemohou klesnout na poslední dvě místa
ve skupině play out.
●● Pro Matouše Venkrbce sezona ještě neskončila, po záchraně
Jestřábů vypomáhá v extraligových
Pardubicích. Více na straně 35!
●● Lukáš Krajíček bojuje s Dynamem
Minsk o postup do dalšího kola play
off, série s lépe postaveným Jokeritem
Helsinky je vyrovnaná 1:1.
●● Florbalisté Prostějova si včera
připsali dvě výhry v Olomoucké
lize na půdě Litovle. Tamní Tatran porazili 6:1, uničovskou rezervu pak vysoko 10:2. „Béčko“
K2Prostějov uspělo jen napolovic.

28

Volejbalové zpravodajství nejen z pohárového
finále najdete tradičně na stranách 36 a 37

Michal Wolf představil snímky
z divadelního prostředí

zveme na šlágr
Večerníku - BASKETBAL

Orli přivítají

U Hanáka se hrály i kramářské písně

nebezpečné Pardubice
vs

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Netradiční vernisáž zažili minulý pátek 27. února
návštěvníci Galerie U Hanáka.
V rámci slavnostního zahájení
výstavy fotografií Michala Wolfa
zahráli a zazpívali členové divadla
Starost ukázku z chystaného pásma kramářských písní. Sám autor
je aktivním členem tohoto souboru a na vystavovaných snímcích
mapuje jeho činnost.
Michal Wolf se fotografováním zabývá od roku 2005. Od té doby své
snímky prezentoval již na několika výstavách. Jednalo se zejména
o fotografie, které dokumentárním
způsobem zachycovaly bohatý kulturní a společenský život na Němčicku, odkud sám pochází.
Výstava s názvem „Loutkáři“ je
tedy svou tematikou v rámci Wolfovy tvorby prozatím ojedinělá

➢

●● Fotbalisté Prostějova ubránili
další remízu ve Zlíně
strana 33

Divadelní tematiku fotografií Michala Wolfa doplnila ukázka z připravované hry „Kramářské písně“ ochotnického souboru Starost.
Foto: Pavla Vašková

a přináší pohled především do zákulisí divadla, které je běžnému divákovi jinak skryto.
Členem ochotnického divadla Starost je Michal Wolf již deset let, ale
jeho činnost dokumentuje teprve
od roku 2013. Vystavené snímky
pochází tedy z posledních dvou inscenací, z nichž ta druhá v pořadí
s názvem „Kramářské písně“ nebyla
prozatím uveřejněna. Návštěvníci
páteční vernisáže v Galerii U Hanáka tedy mohli být svědky její částeč-

né předpremiéry. „Chodím sem na
vernisáže pravidelně a můžu říct, že
divadlo jako doprovodný program
je příjemnou změnou. Zvlášť, když
s vystavenými fotografiemi bezprostředně souvisí. Fotky se mi taky
líbí, především proto, že zachycují
zajímavou tematiku,“ svěřila se Večerníku se svými dojmy návštěvnice
Lucie.
Expozici výstavy „Loutkáři“ mohou
návštěvníci vidět v Galerii U Hanáka až do 31. března.

PROSTĚJOV Nesmírně důležitý zápas čeká basketbalisty Ariete Prostějov ve 37.
kole Kooperativa NBL. V hale
Sportcentra DDM na sebe narazí sousedé v tabulce. Hráči Ariete přivítají Pardubice a pokusí
se natáhnout svůj náskok v na rozdíl tří výher.
„Chceme jít do play off z co nejlepší pozice a ještě se nevzdáváme možnosti poskočit i na druhé místo. Proto potřebujeme
domácí zápas vyhrát. Nebude to rozhodně snadné, chceme
ale využít naši formu z posledních týdnů,“ říká před středečním
duelem trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Jeho svěřenci ovšem nejsou v optimální zdravotní kondici.
Někteří hráči bojují s virovým onemocněním, přesto tým
doufá, že to nebude mít vliv na výkon proti Pardubicím. „Třeba
Marek Sehnal s námi ani nejel do Jindřichova Hradce. Nemoc
se pokouší i o další. S tím se ale musíme vyrovnat. Půjdeme za
úspěchem,“ dodal kouč Ariete.
Utkání se hraje 4. března od 18.00 hodin.
(lv)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

přátelské utkání

1. HOKEJOVÁ liga 5. kolo Play-out

LHK Jestřábi
Prostějov

7

Diváci:
i á i 2612

(0:2 - 5:0 - 2:0)

HC Rebel
Havlíčkův Brod

Rozhodčí: Mikula,
Mrkva - Bryška, Skopal

2

Branky a nahrávky: 24. Roupec (Krejčík, Kužel), 34. Kňazev (Indra, Venkrbec),
35. Duba (Moučka, Franek), 38. Kňazev (Luňák, Husák), 40. Krejčík (Indra, Roupec),
43. Meidl (Venkrbec, Krejčík), 59. Luňák (Indra, Venkrbec) – 1. Milfait (Rousek,
Sedláček), 7. Tomek (Kozlík, Minárik). Vyloučení: 5:6. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0.
Střely na bránu: 35:35.
Šimboch – Kužel, Roupec, Matyáš, Husák, Látal,
SESTAVA
Malý – R. Meidl, Venkrbec, Krejčík – Kňazev, Luňák,
PROSTĚJOVA:
Stejskal – Franek, Duba, Moučka – Kajaba, Kovařík,
Indra.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.
SESTAVA
HAVLÍČKOVA
BRODU:

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

„Jakmile jsme dali ve druhé třetině gól
v přesilovce na 2:1, tak už jsem věřil, že to urveme.“

trenér Jestřábů ZDENĚK ČECH
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DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY
Play off:
čtvrtfinále, 4. série, pondělí 23. února:
HC Benátky nad Jizerou – ČEZ Motor České Budějovice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Branky: 13. Víšek
(Jass) – 15. Straka (Nouza, Heřman), 60. Kuchejda (Punčochář, Rob). Diváci: 1180. Stav série:
2:2 * HC Slovan Ústí nad Labem – Piráti Chomutov 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). Branky: 38. Vágner
(Kloz) – 12. Květoň (Račuk, Toman), 24. Skinner (Růžička), 42. Květoň (Růžička, McGregor),
52. Hřebejk (Stehlík, Růžička), 56. Hovorka (Gajovský). Diváci: 3471. Stav série: 1:3 * AZ
Havířov – SK Horácká Slavia Třebíč 3:4 (1:1, 0:2, 2:1). Branky: 10. Haas (Tomi, Zdráhal),
46. Tomi (Stuchlík), 58. Zdráhal (Ostrčil) – 14. Králík (Vodný), 38. Havel (Wasserbauer, Čuřík),
39. Wasserbauer (Pekr, Holík), 55. Wasserbauer (Pekr). Diváci: 2410. Konečný stav série: 0:4 *
Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava 3:2 po prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0). Branky: 38. Eberle (Kania,
Pitule), 55. Kindl (Kaberle, Hlaváč), 65. Stach (Hlaváč) – 44. Štebih (Diviš, Čachotský), 49. Zeman (Čachotský, Diviš). Diváci: 3233. Stav série: 2:2.
čtvrtfinále, 5. série, čtvrtek 26. února:
Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad Labem 2:3 po prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1). Branky:
7. Hřebejk (Hovorka, Skinner), 13. Rutta (Skinner, Hovorka) – 14. Roubík (Kloz), 54. Roubík
(Kolafa, Kloz), 64. Roubík (Kolafa, Holomek). Diváci: 3814. Stav série: 3:2 * ČEZ Motor České
Budějovice – HC Benátky nad Jizerou 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Branky: 5. Heřman (Rob, Nouza),
9. Nouza (Mucha, Heřman), 14. Rob (Boháč), 29. Švihálek (Přibyl), 42. Heřman (Straka), 45.
Vaniš (Přibyl), 50. Přibyl (Bohunický, Suchánek). Diváci: 6308. Stav série: 3:2 * HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 1:2 po prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1). Branky: 15. Diviš (Zeman, Kaláb) – 42.
Dragoun (Strnad, Horna), 63. Kania (Kaberle). Diváci: 4410. Stav série: 2:3.
čtvrtfinále, 6. série, neděle 1. března:
HC Slovan Ústí nad Labem - Piráti Chomutov 1:6 (1:1, 0:3, 0:2). Branky a nahrávky: 4. Vávra
(Hanzl) – 14. Hřebejk (Hovorka, Skinner), 23. Dušek (Hovorka), 40. O. Kaše (Hřebejk, Rutta),
40. Šulák (L. Květoň, Chlouba), 55. Dušek (O. Kaše, Šulák), 57. Chlouba (Račuk). Diváci: 3931.
Konečný stav série: 2:4. * HC BENÁTKY NAD JIZEROU – ČEZ MOTOR ČESKÉ
BUDĚJOVICE 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). Branky a nahrávky: 7. Dlouhý (Mikyska, Jonák), 20. Víšek
(Kolmann, Mikyska) – 10. Nouza (Straka, Heřman), 24. Přibyl (Švihálek, Nouza), 30. Žovinec
(Heřman, Kuchejda). Diváci: 1460. Konečný stav série: 2:4. * RYTÍŘI KLADNO – HC DUKLA JIHLAVA 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Branky a nahrávky: 4. Horna (Stach), 29. Kindl (Kaberle,
Hlaváč) – 30. Malec (Štebih, Diviš), 33. Harkabus z trest. střílení, 56. Melenovský (Dobrovolný,
Staněk). Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:3.
Play out:
5. kolo: Salith Šumperk - HC Most 7:4 (0:1 - 3:1 - 4:2). (předehráno).
6. kolo: HC Rebel Havlíčkův Brod - Most (neodehráno).

TJ Sokol
Určice

6

Šumperk
LHK Jestřábi
Prostějov

Diváci:
Divá
áci
ci:: 540
5400

(2:0 - 3:1 - 1:1)
Rozhodčí: Šutara,
Kašík, Moravec

2

Branky a nahrávky: 2. Žálčík (Drtil, Vachutka), 6. Moskal (Žáček), 22. Gewiese
(Brunec, Berger), 29. Sedlák (Haas, Plášek), 37. Plášek (Drtil, Sedlák), 47. Žálčík
(Brunec) – 21. Kňazev (Krejčík), 53. Krejčík (Kňazev, Luňák). Vyloučení: 7:9, navíc
Roupec (P) 10 minut osobní trest a trest do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Střely na bránu: 40:31.
SESTAVA
ŠUMPERKU:

Zelenka – Novotný, Prokop, Gewiese, Žáček, Drtil, Slavík
– Haas, Plášek, Žálčík – Brunec, Moskal, Sedlák – Berger,
Vachutka.
Trenér: Radek Kučera.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Vydržel – Malý, Kaluža, Husák, Kužel, Řezáč,
Skřivánek – Kňazev, Luňák, Krejčík – Kajaba, Duba,
Moučka – Stejskal, Kovařík, Coufal – Kuchta, Roupec,
Indra.
Trenéři: Zdeněk Čech a Jiří Vykoukal.

„Postupem času jsme se trošku uklidnili,

dali jsme i nějaký gól a zaznamenali jsme
povinné vítězství.“
Asistent Jestřřábů JIIŘÍ VYKO
OUK
KAL
L
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KONEČNÁ TABULKA PLAY-OUT PO 6. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.

Salith Šumperk
HC Most
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havlíčkův Brod

Z

58
57
58
57

V

21
12
13
10

VP

5
6
5
6

PP

P

Skóre

5
10
3
5

27
29
37
36

173:203
121:215
140:222
129:202

Bodů

78
58
52
47

1

U 19 1. SK
Prostějov

Poločas: 0:1

1

Branky: 68. Trajer – 45. Zapletal
SESTAVA
URČIC:

Nejezchleb - M. Pavel, Zbožínek, Hloch, Pekař – T. Zapletal,
Bokuvka, Kopečný – Los, Skopalík – Trajer. Střídali Horváth
a Zelina.
Trenér Petr Gottwald

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Konečný – Sikora (70. Tovaryš), Prokop, Šatný, Vogl
(46. Pospíšil), Abrahám (46. Klimeš), Matocha, Zapletal, Kováč
(46. Gottwald), Šlajs, Přikryl.
Trenér Radim Weisser

„Byl to v přípravě náš nejkvalitnější

soupeř. Vyzkoušeli jsme si hru v bloku.“

WTA Tour - Dauhá (Katar):

ATP Tour – Dubaj (SAE):

1. kolo: Šafářová - Stosurová (Austr.)
7:6, 6:4; Karolína Plíšková - Vögeleová
(Švýc.) 7:6, 6:4
2. kolo: Kvitová (1) - Jankovičová
(Srb.) 6:3, 1:1 skreč.; Šafářová - Makarovová (5, Rus.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3;
Karolína Plíšková - Suárezová (9-Šp.)
6:7, 4:6
čtvrtfinále: Šafářová - Petkovicová (6Něm.) 6:2, 6:1; Kvitová - Suárezová (9Šp.) 6:3, 0:6, 3:6 semifinále: Šafářová
- Suárezová (9-Šp.) 6:3, 6:2
finále: Šafářová – Azarenková (Běl.)
6:4, 6:3

1. kolo: Berdych (4) - Chardy (Fr.) 7:6,
6:4
2. kolo: Berdych (4) - Bolelli (It.) 7:6,
5:7, 6:0
čtvrtfinále: Berdych - Stachovskij
(Ukr.) 6:3, 4:6, 6:2
semifinále: Berdych – Djokovič (1Srb.) 0:6, 7:5, 4:6

1

FC
Kralice na Hané

Poločas: 1:1

1

Branky: 12. Los z penalty - 35. Nečas.
SESTAVA
URČIC:

Piták (46. Nejezchleb) - Horváth, Hloch, Zbožínek, Pekař Bokůvka, Los, Skopalík, T. Zapletal -Trajer - P. Zapletal. Střídali:
Machynek, Halouzka, Pavel, Zelina. Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
KRALIC:

Števula - Petržela, Dočkal, Répal, Neoral, Martinka - Hlačík,
Waltr - Nečas – Trneček, Lehký. Střídali: Dostál, Novotný.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Chtěl bych zvednout kvalitu hlavně v taktice,

systému a to nejlepší z každého jednotlivce.“
Trenér
Tren
nér Urč
Určic
čic Petr
Pettr Gottwald
Go
ottw
wald
d
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přátelské utkání

FC FASTAV
Zlín
n
1.SK

Prostějov

1

1. kolo: Veselý (6) - Rola (Slovin.) 4:6, 3:6

1. kolo: Smitková (ČR) - Puigová (Portor.) 4:6, 6:3, 3:6

VYHRÁLY ČECHOVICE
PROSTĚJOVSKO Uplynulý víkend přinesl hned dvě přípravná derby mezi celky
z nižších krajských soutěží. V jednom případě si vedl lépe papírový favorit a Čechovicím se podařilo v Chropyni vyzrát na Vrchoslavice, naopak ve druhém případě hráči
Mostkovic nepřesvědčili a na prostějovské umělé trávě nestačili na výběr Kostelce.
(jim, jp)

přátelské utkání

TJ Sokol
Určice

ATP Tour
- Buenos Aires (Argentina):

WTA Tour
– Acapulco (Brazílie):

Kouč
Ko
ouč "devaten
"devatenáctky"
náctkyy" Rad
Radim
dim W
Weisser
eissserr
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1. HOKEJOVÁ liga 6. kolo Play-out
ut

Salith

* výsledky * statistiky * tabulky

Poločas: 0:0

1

Branky: 57. Železník - 73. Koudelka. Rozhodčí: Konečný - Koláček, Manďák.
Bez karet.
SESTAVA
ZLÍNA:

Dostál - Pazdera, Hubáček (69. Malý), Hájek, Benčík Kopečný (46. Matějov), Holík (62. Motal), Živulič, Bartolomeu
(69. Kopečný) - Poznar (62. Kraut), Železník.
Trenér: Bohumil Páník.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš (46. Kofroň) - Hirsch (84. Sikora), Sus, Zatloukal, Rus
(53. Krejčíř) - Koudelka (84. Přikryl), Zelenka (53. Sečkář),
Fládr, Pančochář - Machálek (40. Langer), Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Zlín prokázal úžasnou kvalitu,

takže s výsledkem musíme být spokojeni.“
Trenér
Trené
ér 1. SK Prostějov
Pro
ostějovv František
Fran
ntišek
k JURA
A
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TJ Sokol Držovice – Sokol Bedihošť 6:5 (3:3)
Branky: Liška 2, Zahradníček 2, Popelka, Šatný – Bross 3, Hrubý, Mirga T. Sestava
Držovic: Gudaj – Hošek, Valenta, Šťastný, Krčmář – Fiferna, Šatný, Zaoral, Havlena
– Zahradníček, Liška. Střídali: Jetel, Hradečný, Popelka, Dokoupil, Žváček, Koutný.
Trenér: Václav Šatný. Sestava Bedihoště: Hejda - Bernář, Zemánek, Fojtík, Navrátil
- Hrubý, Musil, Hamburgadžo, Prokop - Bross, Mirga T. Střídali: Chlup, Mirga J.,
Tinka. Trenér: Ludovít Šuranský.
„Potkali jsme se prakticky poprvé od posledního jarního zápasu, takže jsem vůbec
netušil, jak jsou na tom kluci fyzicky. Divoká přestřelka ukázala velkou efektivitu,
naopak na hře v zadních řadách musíme ještě zapracovat. Věřím, že se kluci ode dna
odrazí a na konci sezóny budeme mít úsměv na tváři,“ odhalil jasný záměr staronový
kouč Držovic Václav Šatný.
TJ Sokol Èechovice – TJ Sokol Vrchoslavice 1946 4:2 (2:1)
Branky: Varga 2, Drmola, Klváček – Holub, Konupka. Sestava Čechovic: Klimeš – Frys, Vinklárek, Zacpal, Jano – Varga, Kolečkář, Klváček, Drmola –
Jansa, Jahl. Střídali: Pospíšil, Ostratický, Chmelík. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Hradil, Šmíd, Spiller, Olšanský – Chvojka, Polášek, Zatloukal, Lacina, Neckář – Holub. Střídali: Konupka, Jiříček, Olejníček
Trenér: Roman Šmíd.
„Vrchoslavice hrají I.B třídu, takže jsme si vyloženě zahráli ofenzivně a šancí
jsme měli na tři zápasy. Splnilo to svůj účel, rozdíl třídy byl vidět. S prvním
poločasem jsem byl jakž takž spokojen, s druhým už ale ne. Kluci hráli na
sebe a takto vážně ne. Teď si v týdnu vyberu dvacet hráčů a u zbytku bude na
výboru, jestli je pošle někam na hostování, nebo půjdou do ‚béčka‘,“ hodnotil
kouč Čechovic Jaroslav Klimeš.
„Odpovídá to síle soupeře, byl tam rozdíl třídy. Byl to ale dobrý tréninkový
zápas pro obě strany, hrálo se svižně nahoru dolů. Čechovice byly kvalitní s
rychlým přechodem, to jsme potřebovali, aby to prověřilo naši obranu, aby
nás to donutilo běhat a zvykat si na hru pod tlakem,“ všímal si pozitiv trenér
Vrchoslavic Roman Šmíd.
TJ Sokol Mostkovice – TJ FC Kostelec na Hané 2:4 (1:1)
Branky: Walter, vlastní – Vařeka 2, Móri, Grepl. Sestava Mostkovic: Lukáš
– Všetička, Milar, Chmelař, V. Vojtíšek – Bureš, Jamrich, Pořízka, R. Hanák
– Walter, Šlambor. Střídali: Dadák, Pospíšil, Kapounek, M. Vojtíšek, Musil.
Trenér: Jiří Kamenov. Sestava Kostelce: L. Menšík – Synek, Baláš, Chocholáč, Barták – Vařeka, Móri, T. Menšík, Grepl – Merta, Preisler. Střídali: D.
Lužný, M. Lužný. Trenér: Ivo Vykopal.
„Bylo to z naší strany velice vlažné, možná hráčům chyběla motivace. Nepřesnosti se vyskytovaly na obou stranách a fotbal moc nelákal, zejména mě
ale zklamal katastrofální přístup. Možná je to plnou přípravou a zátěží, to ale
neomlouvá chybějící chuť, bojovnost, nasazení. Za zmínku tak stojí jen dvě
pohledné střely v podání Móriho s Greplem, hru si rozebereme na soustředění. Maximálně pět hráčů podalo průměrný výkon,“ ohlížel se trenér Mostkovic Jiří Kamenov.
„Velice příjemně mě překvapil Chocholáč, ale celkově spokojen být nemohu
a nejsem. Nebylo to moc pohledné utkání, v první půli to bylo z naší strany
bez pohybu, předváděli jsme pomalý a laxní přechod do útoku, neusnadňovali jsme si to kvalitními přihrávkami. Nebylo to dobré vystoupení a snad jen
v přípravě nás bude trápit velice špatné zakončení útočné dvojice. Platí to hlavně
pro Preislera, spálil čtyři pět tutovek,“ uvedl lodivod Kostelce Ivo Vykopal.

AŤ je leden nebo březen
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Sportovní sumáø
kooperativa nbl - 35. kolo

Ariete

MMCITÉ
Brno

82
69

Střelba 2b.: 38/19:52/19 Asistence:
Trojky:
7:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 31/23:16/13 Získané míče:
Doskoky:
50:32 Ztracené míče:

13:15
20:22
9:12
19:18

Prostějov

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
26:24,
31:13
14:19
11:13
57:37

Rozhodčí:
Dolinek, Kapl,
Kapaňa
Diváci: 400.

SESTAVA
BRNA:

Šiška 17, Šmíd 11, Norwa 10, Krakovič 10, Dygrýn 8, Maric 5,
Zachrla 4, Jokl 2, Cox 2, Kozina 0, Hrabovský 0.
Trenér: Vladimír Paunovič

„Brno potvrdilo, že je bojovný tým
a jeho forma jde nahoru.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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kooperativa nbl - 36. kolo

81

Jindřichův Hradec

Prostějov

108

Střelba 2b.: 47/22:39/26 Asistence:
Trojky:
8:11 Osobní chyby:
Trestné hody: 18/13:30/23 Získané míče:
Doskoky:
34:33 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
23:26,
11:30
23:35
24:17
34:56

Rozhodčí:
Matějek ,
Kučera, Heinrich.
Diváci: 100.

14:25
23:19
8:16
21:11

SESTAVA
JINDŘICHOVA
HRADCE:

Autrey 18, White 11, Robinson 11, Zuzák 9, Novák 8, Hanuš
6, Fait 5, Vošlajer 5, Stegbauer 4, Šebek 2, Šlechta 2, Melski 0.
Trenér: Karel Forejt

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Talley Dylan 19, Peterka Ondřej 15, Nečas Radek 14, Šteffel
David 13, Mrviš Tomáš 12, Švrdlík Kamil 12, Slezák Pavel 8,
Marko Roman 7, Kouřil Radovan 5, Novák Martin 3.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Nakonec z toho byl docela pohodlný zápas.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 9. kola: Nymburk - Ostrava 80:68 (20:11, 40:34, 63:49). Nejvíce bodů: Pomikálek 13, P.
Houška 11, Burns 10 - Rohde 14, Beaumont 12, Dougherty a Jurečka po 11. Fauly: 18:23. Trestné hody:
23/17 - 9/8. Trojky: 3:8. Doskoky: 36:32.
35. kolo: Svitavy - Jindřichův Hradec 78:85 (7:29, 35:44, 47:65). Nejvíce bodů: Abercrombie 25, Šotnar 24, Špaček 12, Teplý 10 - Robinson 21, Vošlajer 19, Zuzák 18, Autrey a P. Novák po 10. Fauly: 24:26.
Trestné hody: 33/22 - 26/17. Trojky: 8:4. Doskoky: 35:46 * Kolín - Ostrava 84:70 (15:15, 46:29, 58:47).
Nejvíce bodů: Bryant 32, Field a Horák po 14, Sýkora 12 - Dougherty 16, Neal 15, Muirhead 14, Beaumont
8. Fauly: 17:22. Trestné hody: 29/23 - 11/8. Trojky: 9:8. Doskoky: 31:44 * Děčín - Pardubice 72:59
(16:17, 38:33, 53:48). Nejvíce bodů: J. Houška 16, Tucker 15, Stria 14 - Wall 14, Sanders 13, Pospíšil 8.
Fauly: 16:18. Trestné hody: 14/9 - 10/6. Trojky: 5:7. Doskoky: 42:37 * Opava - Ústí nad Labem 77:86
(24:28, 39:48, 63:66). Nejvíce bodů: Šiřina 19, Blažek 13, Bujnoch 12 - Vette 20, Laroche 17, Burnatowski
a Alič po 10. Fauly: 24:22. Trestné hody: 13/10 - 18/11. Trojky: 3:11. Doskoky: 29:34.
36. kolo: Ostrava - Děčín 88:67 (17:14, 39:32, 66:53). Nejvíce bodů: Rohde 21, Muirhead 18, Dougherty a Zbránek po 16, Jurečka 11 - Tucker 19, J. Jelínek 14, Bosák 13. Fauly: 16:19. Trestné hody: 21/14 - 8/4.
Trojky: 10:7. Doskoky: 37:34 * USK Praha - Opava 58:64 (16:14, 39:30, 48:41). Nejvíce bodů: Nikolič
17, Michal Mareš 10, Slavík 8 - Blažek 15, Šiřina 14, Cvek 8. Fauly: 23:25. Trestné hody: 25/16 - 19/14.
Trojky: 6:6. Doskoky: 28:28 * Ústí nad Labem - Kolín 97:78 (34:21, 54:38, 75:55). Nejvíce bodů: Vette
31, Laroche 24, Burnatowski 12, Pecka 10 - Machač 15, Ličartovský 14, Faifr 13, Horák 12, Djukanovič 11.
Fauly: 14:19. Trestné hody: 18/11 - 16/10. Trojky: 6:4. Doskoky: 44:31.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 36. KOLE


Tým

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

ČEZ Basketball Nymburk
BK Děčín
Ariete Prostějov
BK JIP Pardubice
BK Opava
SLUNETA Ústí nad Labem
NH Ostrava
BK Lions Jindřichův Hradec
QANTO Tuři Svitavy
BC GEOSAN Kolín
USK Praha
MMCITÉ Brno

* výsledky * statistiky * tabulky

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
SHC
Maloměřice

23
16

poločas.

11:10

VK AGEL
Prostějov

3

PVK Olymp
Praha

0

Z

V1

V2

P1

P0

18
34
34
34
35
34
34
35
34
34
34
34

17
27
25
23
18
16
15
14
13
12
11
6

1
7
9
11
17
18
19
21
21
22
23
28

1588:1249
2748:2492
2948:2652
2913:2745
2741:2657
2733:2798
2585:2581
2896:3055
2569:2746
2553:2720
2376:2527
2423:2851

94.4
79.4
73.5
67.6
51.4
47.1
44.1
40.0
38.2
35.3
32.4
17.6

VÝSLEDKY BASKETBALOVÉ MLÁDEŽE
Extraliga juniorů:
19. kolo: Nymburk – Ostrava (odloženo na 4. března), Pardubice – Orli Prostějov 63:44 (předehráno), Sokol Pražský – Sparta Praha 66:65, Vyšehrad – Písek
52:98, Litoměřice – Brno 56:95, USK Praha – Zlín 59:35.
20. kolo: Pardubice – Ostrava (odloženo na 5. března), Nymburk – Orli Prostějov
58:54 (předehráno), Vyšehrad – Sparta Praha 39:83, Sokol Pražský – Písek 84:58,
USK Praha – Brno 54:64, Litoměřice – Zlín 55:64.
Extraliga kadetek:
19. kolo: TJ OP Prostějov – Trutnov 67:46, Ostrava – Hradec Králové 86:45,
Slovanka – Sparta Praha 82:60, Strakonice – USK Praha 52:84, Valosun Brno – Pardubice 63:52, SŠMH Brno – Prosek 81:59.
20. kolo: Ostrava – Trutnov 51:66, TJ OP Prostějov – Hradec Králové 62:57,
Strakonice – Sparta Praha 63:69, Slovanka – USK Praha 70:76, SŠMH Brno – Pardubice 78:50, Valosun Brno – Prosek 67:63.

SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

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

skóre min.
25:21
26
25:21
27
25:17
25

Rozhodčí: Kvarda a Fink. Čas: 79 minut. Diváků: 1100.

diváků:

90.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
OLYMPU:

Kopecká, Hodanová, Trnková, Jančaříková, Mlejnková,
Mudrová, libero Dostálová. Střídaly: Kurková, Nová,
Šimáňová. Připraveny byly: Škrampalová, Kalhousová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

Rozhodčí: Macharáčková a Kaufman. ŽK: 2:3. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 3/1:1/0.
Pětiminutovky: 2:1, 4:1, 7:2, 9:4, 10:6, 11:10, 13:12, 15:13, 18:13, 20:14, 21:14, 23:16.

Talley Dylan 22, Mrviš Tomáš 19, Švrdlík Kamil 8, Marko
Roman 6, Šteffel David 6, Nečas Radek 5, Peterka Ondřej
5, Slezák Pavel 5, Tomanec Jan 4, Sehnal Marek 2, Novák
Martin 0, Kouřil Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

BK Lions

finále českého poháru

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 13. KOLO

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Ariete

23

sportovní výsledky

Mayer, P. Navrátil – Přikryl 6, Smékal 4, M. Frélich, Diviš,
Prášil, Grulich 1, Švec 3, Vymětal 5, Varhalík 3, Zapletal,
Palička 1, Humpolíček 0. Trenér: Jiří Grepl. Trenér: Jiří Grepl.

„K utkání jsme nastoupili s vědomím,
„Bylo to finále s řadou hezkých momentů.“
že už musíme konečně bodovat“
trenér Miroslav Čada
trenér Jiří GREPL
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DALŠÍ VÝSLEDKY 13. KOLA:

Nadstavba extraligy - 25. KOLO

Ivančice - Juliánov 24:23, Napajedla - Telnice 27:27, Velké Meziříčí - Kuřim 38:23, Bohunice „B“
- Brno „B“ 23:23, Hustopeče - Sokol II Prostějov odloženo na 3. května.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

14
14
14
13
14
13
14
14
14
14
14
14

11
11
8
6
6
5
6
6
6
4
3
2

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

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

416:357
381:320
405:370
380:345
431:411
379:368
436:438
375:368
378:382
341:381
350:451
327:408

23
22
18
14
14
14
13
12
12
11
7
6

PVK Olymp
Praha

0

VK AGEL
Prostějov

3

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

skóre min.
20:25
25
20:25
28
21:25
23

Rozhodčí: Večeřa a Kovařík. Čas: 76 minut. Diváků: 150.
SESTAVA
OLYMPU:

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

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Markevich, Karg, Simon, Gambová, Borovinšek,
Weiss, libero Kovářová. Střídala: Soares.
Trenér: Miroslav Čada.

KAM NA HÁZENOU?
15. kolo, sobota 7. března: Kuřim - Ivančice (14.00), Napajedla - Kostelec na
Hané (17.00), Sokol II Prostějov - Bohunice „B“ (18.00), Brno „B“ - Velké
Meziříčí (19.00), Telnice - Hustopeče (neděle 8.3., 17.00), Maloměřice - Juliánov
(neděle 8.3., 18.00).

Čechovice uspěly
na Hané i v cizině
ČECHOVICE V Olomouci proběhl
šestadvacátý ročník memoriálu Josefa
Musila přípravek a žáků. Do krajského
města odjelo jen pět závodníků Wrestlingu Čechovice, marodka v kombinaci s lyžařskými výlety neumožnila větší zastoupení. I tak z toho byla dvě první a jedno
druhé místo.
Ve Slovenských Nesvadech se sešla konkurence sto sedmdesáti závodníků z Moldavska,
Rumunska, Chorvatska, Polska, Maďarska,
Srbska, Slovenska a Česka. Čechovice tam
vyslaly dva juniory a jednoho žáka, kteří si
vedli si velmi dobře.
V kategorii žáků vybojoval Vsevolod Sakal

čtvrté místo, mezi juniory skončil ve váze do
84 kilogramů Tomáš Kaut šestý a ve stejné kategorii obsadil Michal Bukva dokonce druhé
místo. (vs, jim)
Výsledky Wrestlingu Čechovice v Olomouci:
Přípravka „A“: Do 46 kg: 1. Matěj Vrba, do 58
kg: 1. Michal Pluskal.
Přípravka „B“: Do 34 kg: 6. Blue Forrest James, 9. Martin Vopalecký.
Žáci: Do 100 kg: 2. Zdeněk Buriánek.
Výsledky Wrestlingu Čechovice na Slovensku:
Źáci: 4. Vsevolod Sakal.
Junioři: Do 84 kg: 2. Michal Bukva, 6. Tomáš
Kaut.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 36. KOLE


Tým

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

JBC MMCITÉ Brno
BK Synthesia Pardubice
Sokol Pražský
GBA Sparta Praha
USK Praha
BA Nymburk
BCM Ostrava
Orli Prostějov
Sokol Písek Sršni
SKB Zlín
Sokol Vyšehrad
Slavoj BK Litoměřice



Tým

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

BK SŠMH Brno
USK Praha
TJ OP Prostějov
Basket Slovanka
SBŠ Ostrava
BA Sparta
KARA Trutnov
VALOSUN KP Brno
BK Prosek
BK Studánka Pardubice
Sokol Hradec Králové
BK Strak

Z

V1

V2

P1

P0

20
19
20
19
19
19
18
20
20
20
20
20

17
16
13
13
13
12
10
8
7
4
3
1

3
3
7
6
6
7
8
12
13
16
17
19

1552:1277
1482:1111
1488:1296
1394:1114
1321:1147
1365:1276
1295:1264
1189:1172
1409:1485
1232:1595
1147:1557
1130:1710

37
35
33
32
32
31
28
28
27
24
23
21

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 36. KOLE
Z

V1

V2

P1

P0

20
20
20
20
20
20
19
20
20
19
20
20

19
15
14
13
12
12
11
9
6
4
3
1

1
5
6
7
8
8
8
11
14
15
17
19

1536:1062
1337:1164
1213:1079
1313:1163
1350:1239
1348:1274
1153:1086
1172:1150
1176:1399
1067:1218
1238:1572
1130:1710

39
35
34
33
32
32
30
29
26
23
23
21

„Utkání nedosahovalo úrovně středečního
zápasu. “
trenér Miroslav Čada
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DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY
25. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Frýdek - Místek - Ostrava 3:1 (-20,11,19,24).
23. kolo - SKUPINA o 6. až 9. místo: SG Brno - Šternberk 1:3 (16, -20, -27, -21). * Přerov Olomouc 1:3 (-11, 23, -14, -15).

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

20 20 0 0 0
60:3
1585:1137
60
22 14 1 0 7 47:29
1728:1529
44
22 13 0 2 7 46:29
1744:1579
41
21 9 2 0 10 36:37
1574:1572
31
21 8 0 1 12 32:42
1590:1645
25
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
1. SK UP Olomouc
21 12 1 0 8 42:31
1607:1538
38
2. Volejbal Přerov Precheza
21 7 0 2 12 30:45
1595:1712
23
3. TJ Sokol Šternberk
21 4 3 2 12 27:49
1513:1758
20
4. VK SG Brno
21 0 1 1 19 7:62
1223:1689
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.

Hráčské statistiky z finálového

duelu Českého poháru žen
PLZEŇ Mezi finalisty letošního Českého poháru volejbalistek nebyl ve vzájemném střetnutí o trofej nijak závratný herní rozdíl, přesto VK AGEL Prostějov nad
PVK Olymp Praha díky mnohem lepšímu zvládnutí všech klíčových pasáží zvítězil
dost jednoznačně. A také pohled do zápasových statistik ukazuje, že „Agelky“ měly
více či méně navrch ve všech činnostech.
Celková převaha se rodila hned na servisu, kde „vékáčko“ vyhrálo na esa 5:2 a naopak
zkazilo méně podání v poměru 2:4. Také přihrávka vyšla u favorita o něco lépe (úspěšnost příjmu 65%:61%) stejně jako obrana na síti (bodové bloky 7:6), zatímco nejvíc
hráčky Prostějova předčily své protivnice z hlavního města republiky v útoku (úspěšnost
46%:35%).
Tradičně připojujeme též individuální statistické ukazatele.
nejvíce bodů:
Liannes Simon 16, Andrea Kossányiová 13,
Stefanie Karg 11, Tatsiana Markevich 9 –
Michaela Mlejnková 13, Eva Hodanová 11,
Veronika Trnková 10, Blanka Jančaříková 8.
nejvíce bodových útoků:
Liannes Simon 13, Stefanie Karg 10, Andrea Kossányiová a Tatsiana Markevich
9 – Michaela Mlejnková 12, Eva Hodanová 10, Blanka Jančaříková 7, Veronika
Trnková 5.
nejvyšší úspěšnost útoku
(aspoň 5 zakončení):
Stefanie Karg 91%, Andrea Kossányiová a Sonja Borovinšek 50%, Tatsiana
Markevich 45% - Veronika Trnková

45%, Blanka Jančaříková 41%, Michaela
Mlejnková 40%, Eva Hodanová 32%.
nejvíce bodových bloků:
Andrea Kossányiová 3, Sonja Borovinšek a
Liannes Simon 2 - Veronika Trnková 4, Eva
Hodanová a Michaela Mlejnková 1.
nejvíce es:
Kathleen Weiss 2, Andrea Kossányiová,
Stefanie Karg a Liannes Simon 1 – Veronika Trnková a Blanka Jančaříková 1.
nejvyšší úspěšnost přihrávky
(aspoň 5 příjmů):
Julie Kovářová 76%, Andrea Kossányiová 70%, Tatsiana Markevich 50% - Veronika Dostálová 92%, Michaela Mlejnková 57%, Eva Hodanová 56%.
(son)
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kultura v Prostějově a okolí...

m,“ zdůraznil Čada

a vyhrál jej už POOSMÉ V ŘADĚ ZA SEBOU!
=$=1÷/2
původní reportáž

pro Večerník

Marek SONNEVEND

NAD STOLETOU RADNICÍ

VK PV
PVK O PRH

SE EVROPANÉ
BRUSEL, PROSTĚJOV Jak
Večerník informoval už v minulém čísle, Statutární město
Prostějov připravilo ke stoletému
výročí radnice výstavu fotografií,
která je k vidění v reprezentačních
prostorách Zastoupení Olomouckého kraje při Evropské
unii v Bruselu. Vedení města zastupoval na vernisáži výstavy ve
středu 25. února radní Josef Augustin (KSČM). A právě na jeho
dojmy jsme se zeptali.
Od středy minulého týdne jsou

v Bruselu k vidění fotografie radnice v Prostějově, které připomínají
stoleté výročí od dokončení této
budovy, letecké snímky města i z
oslav výročí, jenž probíhaly v roce
2014. Výstava byla připravena ve
spolupráci Olomouckého kraje a
statutárního města Prostějova a
záštitu nad ní převzala poslankyně
Evropského parlamentu Olga
Sehnalová. „Pokaždé, když jdu okolo
prostějovské radnice, přečtu si nápis
na její fasádě. „Svorností malé obce
vzkvétají, nesvorností velké obce

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...
KONCERT ARAKAIN&LUCIE BÍLÁ!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás také
v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na
blížící se koncert skutečné hvězdy české hudební scény Lucie Bílé, která po třech letech vyráží na společné turné po českých luzích a hájích se skupinou Arakain. Právě s tímto seskupením ostatně také před necelými třiceti
lety začínala. Společné vystoupení se uskuteční již tuto SOBOTU 14. BŘEZNA 2015 ve Společenském domě
v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být
u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 2. do čtvrtku 5. března, přičemž hned PĚTICE Z VÁS bude moct do Společenského domu
v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity skupiny Arakain a Lucie Bílé jako například !
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

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

Prostějovská delegace s Josefem Augustinem, Miladou Galářovou a Jaroslavou Tatarkovičovou otevřela společně s europoslankyní Olgou Sehnalovou v Bruselu výstavu ke 100. výročí radnice.
Foto: Štěpán Krajča
Slavnostní vernisáž v sídle Zastoupení Olomouckého kraje v
Bruselu se těšila velkému zájmu
mezinárodního publika, navštívilo
ji téměř sedmdesát osob. Mezi
návštěvníky
byla
například
europoslankyně Kateřina Konečná,
zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady Evropské
unie či evropských regionů.
Přímo prostějovskou radnici zastupoval na vernisáži v Bruselu radní
Josef Augustin. „Celá slavnostní
akce na mě zapůsobila fantas-

ticky. Když začali okolo půl osmé
večer přicházet první hosté, byli
přivítáni štamprlí slivovice nebo
griotky. Odcházel jsem až okolo
půlnoci, byl jsem plný dojmů,“
svěřil se Večerníku Josef Augustin.
„Výstavě byly k dispozici tři sály, ve
kterých bylo instalováno celkem
dvaadvacet panelů. Na prvních
dvou byl projev pana primátora
Pišťáka v češtině a angličtině, na
zbývajících dvaceti pak barevné
fotografie radnice, jejích interiérů a
také z kulturních oslav stého výročí

postavení této neodmyslitelné
součásti Prostějova. Na vernisáži
jsem se potkal s mnoha zajímavými i vysoce postavenými lidmi
v rámci Evropské unie. A také se
spoustou prostějovských rodáků,
kteří dnes žijí v Bruselu,“ přidal Josef Augustin. Podle něho výstava
naprosto plní svůj účel. „Prostějov
má rozhodně co nabídnout, i s ohledem na cestovní ruch. A jsem rád,
že se tak krásným městem můžeme
nyní prezentovat i na evropské
úrovni,“ uvedl radní.

RQJ¾TWXQNGLDCNKUVGM

AŤ je leden nebo březen www.vecernikpv.cz
SERVER JE JEN JEDEN! ZKUSTE HO TAKY

PLZEŇ Rozhodující zápas Českého
poháru žen 2014/2015 mezi VK Agel
Prostějov a Olympem Praha nepřinesl
v Plzni žádné drama, jež bylo k vidění
v předchozích dvou letech při stejném
finálovém obsazení. Také tentokrát
sice měly „Agelky“ dílčí problémy, ale
zdaleka ne tak velké a k výsledkovému
triumfu tudíž dospěly bez komplikací
zavánějících možnou porážkou. Prostějovské volejbalistky naopak získaly

další pohárovou trofej hladce a měla nepobral, neboť obě družstva chybovala
pro ně pořadové číslo osm v nepřeru- nad své obvyklé poměry.
šené řadě!

VÝCHOZÍ
SITUACE

Oba týmy byly v kompletním složení, ale
zatímco kouč obhájkyň trofeje nasadil
očekávanou sestavu, lodivod pražského
výběru překvapil posláním dvou obvyklých náhradnic do základu. Na lavičce
zůstaly první nahrávačka Kurková i univerzálka číslo jedna Nová, místo nichž nastoupily Kopecká s Jančaříkovou. Každopádně proti sobě titíž rivalové šli ve finále
Českého poháru potřetí za sebou s tím,
že (dle zápisu) domácí hodlali uspět co
nejjasnějším způsobem a hosté naopak
chtěli minimálně zopakovat loňskou
i předloňskou vyrovnanou bitvu s výhledem možné senzace.

OBRAZ
HRY
Jak už to tak často bývá, dost záviselo na
podání a přihrávce. Dokud měl Olymp
tyhle činnosti kvalitní, dostával favorita
pod tlak a v každé sadě vedl. Pokud ale
na servisu polevil a „vékáčko“ naopak
podáním přitvrdilo, karta se zcela obrátila. Potom měl na příjmu velké problémy
pro změnu kolektiv PVK, který celkově
zaostával v úspěšnosti útoku. Tentokrát
ani tak moc netěžil z jindy výborných
bloků, prostějovská parta měla o něco
navrch v obraně také zásluhou solidního
pole. Krásy však plzeňský duel nijak moc

ZLOMOVÉ MOMENTY

První dva sety se hodně podobaly tím, že
outsider dlouho držel krok a ještě před
závěrečnou fází vedl. Jakmile však začalo
jít do tuhého, obhájce trofeje obouchaný
náročnými řežbami v evropské Champions League viditelně přidal a mladý soubor z české metropole s mnohem méně
zkušenostmi naopak herně zkolaboval.
Zařazení vyššího rychlostního stupně VK
Agel společně se sériemi hrubek Olympu
vedly ke klíčovým obratům (z 16:17 na
20:17, respektive z 11:14 na 20:17), které
„Agelkám“ zachránily obě důležité sady.
Ve třetí části pak razantní otočení skóre
přišlo mnohem dříve (z 4:6 na 11:6) a
následně již nebylo co řešit.

OSOBNOST DUELU
Kubánská univerzálka úřadujících mistryň republiky Liannes Simon už byla
po výronu v kotníku plně uzdravená a
díky tomu favorizovaný mančaft získal
zpět svou nejúdernější ofenzivní sílu.
Osmadvacetiletá ranařka sice neřádila
tak brutálně, jako v některých extrémně vydařených zápasech letošní sezóny,
přesto hlavně v útoku jednoznačně dominovala nad všemi ostatními. Jakmile
AGEL potřeboval nutně bodovat, šel
balón na ústřední oporu a ta většinou
míč položila na zem.

ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ

Stejně jako v minulých letech se stalo
nedílnou součástí finálového mače
Českého poháru žen vyhlášení nejlepších hráček obou soupeřících týmů
i plejerky s nejrychlejším podáním.
Za Prostějov byla coby výkonem
kralující volejbalistka oceněna výše
zmíněná Liannes Simon, za Olymp
si stejné uznání odnesla Veronika
Dostálová na liberu. A top speed na
servisu zaznamenala členka hanácké družiny, nahrávačka Kathleen
Weiss.

ATMOSFÉRA ZÁPASU
Velice dobrá. Organizaci celého střetnutí
(stejně jako souběžně konaného Final
Four ČP mužů) dostala opět na starost
firma TRIMA CB, jež kromě všech pořadatelských náležitostí znovu obstarávala i
veškerý marketing a propagaci. Ve sportu
zaslíbené Plzni se na rozhodující souboj
národní pohárové soutěže žen podařilo
nalákat do hlediště více než tisícovku diváků, kteří vytvořili důstojnou kulisu. A
na západě Čech nechyběla ani výprava
prostějovských fanoušků, s nimiž mohly
„Agelky“ přímo na ploše oslavit zisk další
trofeje. Tu jim osobně předal přítomný
prezident Českého volejbalového svazu
Zdeněk Haník, což význam klání jen
umocnilo.
Statistiky z utkání najdete na straně 23.

kteeraak vo
oleejbaalistkky Pro
ostějo
ovaa zísskaly dalšší trrofejj
ZHQVQè85

Zájezd fanoušků VK

Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 27. kola UNIQA
extraligy žen 2014/2015 mezi VK
Královo Pole a VK Prostějov.
Souboj na jihu Moravy v rámci předposledního dějství nadstavbové části
tohoto ročníku nejvyšší české soutěže se hraje tuto sobotu 7. března od
18.00 hodin, sraz fanoušků je týž
den v 16.15 hodin na parkovišti u
haly Sportcentra DDM.
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 ve středu 4. března do 18.00
hodin. A pozor: zájezd se uskuteční
jen při dostatečném zájmu ze strany
účastníků!

okénko šéfky
okrašlovacího spolku města
Jubileum i kulturní seznamka
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Na Olympu to „Agelky“ zvládly s velkým přehledem
PVK O PRH
VK PV

0:3

jak se utkání vyvíjelo...

a Hanou

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

a v obou ligových utkáních tohoto ročníku nás doma hodně potrápil. Opírá se o
slovenské reprezentantky Katarinu Dudovou na nahrávce a Paulu Kubovou na
univerzálu, z dalších zahraničních akvizic
se nejvíc prosazuje bulharská blokařka
Kristina Yordanska. K tradičně výborné
obraně v poli Sokol přidal kvalitnější útok
i bloky, tentokrát hodně důrazně útočí na
medaili. Proto si na něj musíme dát velký
pozor,“ zdůraznil před čtvrtečním střetnutím Miroslav Čada, kouč volejbalistek VK
Agel Prostějov.
(son)

PRAHA, PROSTĚJOV Přesně
před rokem utrpěly volejbalistky Prostějova jedinou prohru za
celou minulou sezónu národních
soutěží, když tři dny po vydřeném
triumfu ve finále Českého poháru
nad pražským Olympem podlehly
témuž soupeři ve střetnutí UNIQA
extraligy na jeho hřišti. Žádné
nepříjemné deja-vu však Agelky
o 365 dnů později nedopustily!
V pětadvacátém kole aktuálního
ročníku elitní soutěže žen vítězily
v hale PVK jasně ve třech setech.
A znovu tím potvrdily, jak dobrý
mají letos tým.

ku-Místku
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Miroslav ÈADA - trenér VK
AGEL Prostìjov:
„Jsme samozřejmě spokojeni s vítězstvím, měli
jsme to jako druhý cíl v klubu pro letošní sezónu.
Myslím, že finále bylo pěkné s řadou hezkých
momentů. Nejsem ale spokojený s druhým
setem, kde jsme udělali spoustu hrubých chyb.
Naše kvalita se však nakonec přece jen projevila a uspěli jsme. Byli jsme mnohem lepší v
útoku, naopak s obranou už taková spokojenost
panovat nemůže. Z našeho týmu byla nejlepší
Andrea Kossányiová, která výborně útočila i
bránila. A k ní bych přidal rovněž hodně kvalitní
výkon Julie Kovářové.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Byl to dobrý zápas. Párkrát už jsme v letošní
sezóně s Olympem hrály a jak řekl trenér, tohle
bylo asi nejlepší vzájemné utkání, i pro diváky
asi zajímavé. Sice jsem nás už viděla bránit lépe,
ale za to mohl také soupeř, který v útoku dost
tlačil. Jsme však rády za splnění našeho druhého
cíle. Pěkně zahrály Kossy (Andre Kossányiová)
a Kiki (Stefanie Karg). Když bylo v koncovkách
potřeba, tak jsme se soustředily, zabraly a dotáhly to do úspěšného závěru.“

Stanislav MITÁÈ - trenér
PVK Olymp Praha:
„My musíme poblahopřát družstvu Prostějova
za to, jak nás vysekalo a že získalo další zlatou
medaili. Přesto finálové utkání bylo z naší strany
po volejbalové stránce za posledních pět šest
zápasů jedno z nejlepších. Zároveň ukázalo, co
jsme asi všichni očekávali a měli v hlavách: že
současný Prostějov je nad naše síly. My jsme
s ním drželi v prvním a druhém setu krok do
druhého technického time-outu nebo až do
osmnácti devatenácti bodů, jenže od té chvíle
byl pak na hřišti pouze jeden tým. Zahrály nám
dobře obě smečařky Eva Hodanová i Míša
Mlejnková a taky Blanka Jančaříková na postu
univerzálky, ale propadly naopak obě středové
hráčky Zuzka Mudrová i Verča Trnková. Prim
tudíž hrály soupeřovy střeďačky. Přesto jsem
na jednu stranu spokojen, neboť jsme zahráli
dobré utkání a máme se pořád co učit. Jak jsme
mladí, tak se určitě ještě zlepšíme.“

Eva HODANOVÁ - kapitánka PVK Olymp Praha:

na zápas do Brna

KTERÝ ZNÁMÝ ZPĚVÁK STÁL U ZRODU SKUPINY ARAKAIN?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ARAKAIN&LUCIE
BÍLÁ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608
960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 5. BŘEZNA, 14.00 hodin. Jména PĚTICE výherců zveřejníme v příštím vydání, které vychází příští pondělí 3. listopadu. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do
Společenského domu.

chánkové, ale k poctě oslavenkyně ních prostor. Další objevila již dnes
byla vydána i pamětní publikace.
zmiňovaná kulturní kavárna Avatarka, která se rozhodla uspořádat
A7iN7
pravidelná seznamovací setkání pro
ty, jež hledají nové přátele či novou
Jsem také ráda, že se prostějovské lásku.
galerie opravdu snaží maximálně se
Èaje se vrací!
otevřít veřejnosti a zavádí v tomto
směru i neotřelé přístupy. Jako již
druhá galerie po Avatarce také Gale- A jako i ve „starém“ kulturním okénrie N7 zkouší spojit vystavené umění ku bych vás ráda pozvala na kulturní
s možností občerstvit kromě ducha akci, která teprve proběhne. Ke kultaké tělo a nabízí návštěvníkům, aby turnímu životu bez pochyby patří
něco dobrého k pití či jídlu okusili také tanec ve všech jeho podobách a
přímo v kulturním stánku. Galerie právě pro milovníky tohoto ušlechtiN7 se přestěhovala na novou adresu, lého pohybu připravuje Okrašlovací
kde jsem sama navštívila povede- spolek další sezonu obnovených nenou ukázku tvorby malíře a sochaře dělních tanečních čajů v Národním
Tomiše Zedníka. Stejně tak mne na domě. Ten první proběhne již o povýtvarném poli zaujala další výstava sledním březnovém víkendu a sama
výtvarné skupiny A7 v informačním se již těším s vámi na viděnou!
Milada Sokolová,
středisku na zámku. Ještě jednou se
předsedkyně Okrašlovacího
ale vrátím k netradičním metodám,
spolku města Prostějova
jak dostat Prostějovany do kultur-

(QVQè85

Stejně tak patří velké díky i vedení
klubu, které nám všem vytváří skvělé
podmínky k tomu, abychom stanovené cíle mohli plnit. A pochválit chci
rovněž fanoušky, kteří za námi přijeli
do Plzně a vzorně povzbuzovali,“ zmínil zkušený lodivod.
A ani by to nebyl on, pokud by hned
nemyslel na budoucnost. „Letošní
ročník rychle běží dál, tudíž na oslavy
musíme okamžitě zapomenout a je
potřeba znovu makat na sto procent.
Loni jsme tři dny po výhře nad Olympem v pohárovém finále podlehli stejnému soupeři na jeho půdě v extralize, čehož bychom se tentokrát rádi
vyvarovali. Hlavní ale samozřejmě je
bezpečně zvládnout závěrečné play
off a na konci sezóny držet v rukou
další mistrovský titul,“ uzavřel Miroslav Čada.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Po malé přestávce se vrací na stránky Večerníku má pravidelná rubrika.
Vzhledem k povolebnímu uspořádání na radnici již sice nevedu kulturní
komisi, ale samozřejmě zůstávám
nejen coby předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova věrná
kultuře v našem městě. I proto se
budeme do budoucna každý měsíc setkávat v této rubrice, v níž vás
budu upozorňovat na zajímavé kulturní akce a počiny. Neboť o ty jde
především.
Autorkou řady z nich byla také jedna
z nejvýraznějších osobností prostějovského kulturního života – paní
Eva Suchánková, která na počátku
tohoto roku oslavila významné životní jubileum. Při této příležitosti
proběhla nejen důstojná oslava, která vzhledem k osobě oslavenkyně
snad ani nemohla mít jinou formu
než kulturní pásmo, o které se postaralo několik generací žáků Evy Su-

3:0

9ÙVOHGHNSUYQÉKRXWN½QÉ
3:1. Postupuje: Istanbul

hynou.“ To je heslo, které by si měl
připomínat nejen každý regionální
politik, častěji bychom si ho měli
opakovat i na evropské úrovni,“
uvedla při slavnostním zahájení
výstavy právě Olga Sehnalová.
Pro příchozí hosty byla vernisáž
výstavy příležitostí k poznání regionu i
po kulinářské stránce, byla doprovázena ochutnávkou specialit z Olomouckého kraje. Návštěvníci ochutnávali olomoucké tvarůžky, moravské klobásky,
domácí sýr, hanácké koláčky, slivovici
nebo moravské víno.
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IE
GALERkni na
kli
z
rnikpv.c
e
c
e
.v
w
ww

FOTO

V BRUSELU ROZPLÝVALI

Pondělí 2. března 2015
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Na horké půdě PVK je vždy důležité
chytit začátek, což se svěřenkyním
trenéra Čady tentokrát moc nepovedlo. Chvilku sice vedly, ale vzápětí
nasekaly řadu vlastních hrubek a výborně bránící soupeř prudce otočil
z 1:2 na 10:5. Rozhozené vékáčko
srovnal teprve následný oddechový
čas, po němž došlo ke zlepšení všech
činností počínaje servisem a tím pádem i k rychlému dotažení ztráty
(11:10). Jenže další pasáž znovu posadila do sedla viditelně motivovaný
tým domácích, který celkovou kvalitou šel za odčiněním hladké porážky
ve finále Českého poháru (15:11).
Naštěstí naše družstvo podruhé během úvodní sady dokázalo výkonnostně o dost přidat a pronikavým
progresem v koncovce totálně vymazat pod zvýšeným tlakem chybující
Olympačky - 20:25 a 0:1.
Jakmile však hostitelky nevyráběly
nevynucené minely, opět držely s
favoritem krok. Start do druhé části
byl tudíž vyrovnaný, než „Agelky“
podobně jako v zahajovacím setu
přitlačily podáním, zvedly defenzivu a tím ovládly dění na palubovce
(z 4:4 na 4:7). Škoda, že po získání
tohoto náskoku zkazily tři servisy v
řadě, jinak asi mohly plynule pokračovat v navyšování rozdílu ve skóre.

To se jim pak stejně dařilo, neboť
pražský výběr vězel v útlumu a jen
složitě sám bodoval. Jeho manko
narůstalo, úřadující mistryně dominovaly, utkání dostalo naprosto jednoznačný směr (11:20). Až v závěru
se obhájkyně stříbra chytily a dílčí
výsledek zkorigovaly, když hostující
mančaft naopak polevil – 20:25 a 0:2.
Trend nižší intenzity svého volejbalu si ženy VK přenesly do prvotní
fáze třetího dějství, ovšem trvalo
to naštěstí jen krátce. Z 2:0 bleskově obrátily na 3:5, načež zůstávaly
v mírném vedení a odolávaly snahám protivnic zdramatizovat ještě
vývoj duelu. Místo toho samy udeřily třemi získanými výměnami za
sebou (z 6:7 na 6:10), čímž se zdálo
být předčasně rozhodnuto. Kolektiv z hlavního města však oplatil
stejnou mincí, když si pomohl důraznými bloky (z 9:13 na 12:13).
Leč jednalo se o poslední vážnější
vzepětí Olympu, protože vzápětí
jeho plejerky vyrobily několik laciných chyb a zase šly do větší ztráty
13:17, kterou už nesvedly zlikvidovat, ačkoliv bojovaly opakovaným
snižováním (15:17, 17:19, 20:22).
Na mezinárodní kvalitu spolehlivě
šlapajícího Prostějova to prostě nakonec nestačilo - 21:25 a 0:3. (son)

„Chtěla bych Prostějovu pogratulovat k zisku
Českého poháru. Zápas nebyl z naší strany
špatný hlavně v prvních dvou setech, kde
jsme si nechaly soupeřky odskočit pokaždé až
v koncovkách. Těžko je pak můžeme dotahovat v důležitých momentech. Mohly jsme lépe
podávat, tím trochu rozbít přihrávku soupeře
a eliminovat jeho rychlé útoky. Avšak na to, že
většina našich hráček je mladá a absolvovala
teprve první natolik důležitý zápas v kategorii
žen, tak to od nás nebyl špatný výkon.“

=$=1÷/2

1$7,6.29&(
Stanislav MITÁÈ - trenér PVK Olymp Praha:
„Myslel jsem, že budeme hrát lépe a Prostějov víc potrápíme. Jenže když jsme se přiblížili na dostřel, pokaždé jsme udělali chyby. Utkání nebylo tak kvalitní jako ve středu finále poháru. Soupeř
byl lepší v útoku a nám se nedařilo na příjmu, také nám na rozdíl od soupeře nezahrály střeďačky.“

Eva HODANOVÁ - kapitánka PVK Olymp Praha:
„Do utkání jsme vstoupily dobře a vedly o několik bodů, ale v koncovce vyrobily vlastní nevynucené chyby a Prostějov nechaly rozehrát. Další průběh byl pak už jednoznačný. Soupeř útočil do
naší rozhozené obrany, kdežto my jsme útočily pokaždé na dvojblok. Udělaly jsme i hodně nevynucených chyb.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Utkání zdaleka nemělo úroveň středečního finálového zápasu Českého poháru. Bylo vidět, že
oboustranně chybělo maximální nasazení, také se hodně chybovalo. My jsme byli jednoznačně
lepší v útoku a dařilo se našim středovým hráčkám, na rozdíl od Olympu.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Tento zápas jsme zvládly bez problémů, i když jeho úroveň byla horší než v minulých vzájemných
soubojích s Olympem. Domácí jsme předčily hlavně v útoku a na příjmu podání. Každopádně
máme z vítězství radost.“

$ĊMHOHGHQQHEREąH]HQ
SERVER www.vecernikpv.cz

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

36

navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
STEFANIE KARG
Zdálo se, že v první polovině února trochu odešla forma do té doby jasně nejlepší blokařce VK
AGEL. Německá reprezentantka se v obou zápasech play off Champions League proti Istanbulu neprosazovala zdaleka tolik jako předtím,
její souhra s krajankou na nahrávce místy vázla.
Během uplynulého týdne však Stefi předvedla dva
skvělé výkony. Hlavně ve středečním finále Českého poháru zahrála výtečně, když z jedenácti dosažených bodů zaznamenala plných deset v útoku
díky excelentní úspěšnosti zakončení 91 procent!
V sobotu na Olympu Praha v ligovém duelu sice už
nebyla tak dominantní, ale znovu předvedla výborný výkon a na dalším hladkém vítězství 3:0 měla
opět zásadní podíl.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Paráda: všechny
Agelky jsou zdravé!

Prostějov (son) – Z hlediska zranění velmi pohodovou
sezónou procházejí volejbalistky
VK AGEL. Větší zdravotní komplikace potkaly od začátku tohoto
soutěžního ročníku vlastně jen Anu
Bogdanovic (zlomený kotník),
Tatsianu Markevich (problémy se
zády) a Liannes Simon (výron v
kotníku), přičemž momentálně už
jsou všechny prostějovské hráčky
fit, což je před blížícím se play off
UNIQA extraligy výborná zpráva.
Dokonce i rekonvalescence téměř
dvoumetrové srbské blokařky
probíhá rychle, tudíž by se mohla
stihnout rozehrát ještě před startem vyřazovacích bojů.

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
6.83,1$2$l0©672
Dohrávka 23. kola,
pondělí 2. března, 18.00 hodin:
Ostrava – Prostějov (pondělí 2.3.,
18.00).
26. kolo, čtvrtek 5. března, 18 hodin:
Ostrava – KP Brno, Prostějov –
Frýdek-Místek, Olymp volno.
27. kolo, sobota 7. března, 18 hodin:
Frýdek-Místek – Olymp, KP Brno
– Prostějov, Ostrava volno.
6.83,1$2$l0©672
24. kolo, sobota 7. března, 17 hodin:
Olomouc – Šternberk, SG Brno –
Přerov (čtvrtek 5.3., 18.00).

„Díky patří nejen hráčkám, ale také realizačnímu týmu, vedení klubu i fanouškům
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Stoprocentní
úspěšnost prostějovských volejbalistek ve sběru národních
trofejí pod vedením trenérské
dvojice Miroslav Čada - Ľubomír
Petráš dál trvá. Dlouhou šňůru nepřerušených finálových
úspěchů potvrdilo i středeční
odpoledne 25. února 2015, kdy
„Agelky“ řízené sehraným duem koučů jasně zvládly rozhodující duel aktuálního ročníku
Českého poháru žen a skolením
Olympu Praha 3:0 opanovaly
tuto soutěž už poosmé v řadě za
sebou.
Když k tomu připočítáme šest mistrovských titulů (za sedmým „vékáčko“ pevně míří), tak prostějovský
favorit od příchodu obou výše zmíněných odborníků do klubu ještě
nikdy nezažil na domácí scéně žádný
fatální výpadek. „Musím říct, že právě
tohoto si cením ze všeho nejvíc. Bez
ohledu na různé komplikace i okol-

nosti jsme v úplně každé sezóně vždy
dokázali splnit cíle a nevypadnout ze
své role vysoce favorizovaného týmu.
Což není zcela jednoduché,“ uvedl
Miroslav Čada, hlavní kormidelník
VK Agel Prostějov. „Leckdo bere naše
opakovaná vítězství v poháru i v extralize jako povinnost až samozřejmost
a svým způsobem to tak je, ale na
druhou stranu každý favorit někdy
klopýtne. Podívejte se třeba na čerstvý výsledek finále Českého poháru
mužů, kde Liberec naprosto nečekaně
podlehl Ostravě. My jsme takové zaváhání nikdy nepřipustili a to za poměrně dlouhou dobu necelých sedmi let
zaslouží podle mě uznání,“ zdůraznil
Čada.
Za klíčové při spolehlivém sbírání
českých triumfů považuje schopnost
každoročně složit dobře fungující
družstvo. „Pochopitelně si uvědomujeme, že máme k dispozici mnohem
víc peněz než tuzemští soupeři a náš
kádr je tak pokaždé papírově nejsilnější. To však samo o sobě úspěch
nezaručí. Mančaft také musí kvalitně
pracovat, vytvořit soudržné družstvo
a na hřišti opakovaně předvádět dobré výkony. Právě tohle nelze brát za
samozřejmou věc, viz příklad movité
Rabity Baku, jak letos dopadla v Lize

Kadetky uhájily první místo

České Budějovice (son) –
Závěrečné dějství nadstavbové
části extraligy kadetek ČR
2014/15 přineslo mladým volejbalistkám VK Prostějov velkou radost. Na hřišti Českých Budějovic
tým „Agelek“ do 17 let dosáhl na
dvě hladká vítězství po výsledcích
0:3 (-17, -17, -10) a 0:3 (-18, -17,
-23), čímž udržel první příčku
zajišťující pořadatelství rozhodujícího druhého turnaje Final Four
v domácím prostředí! Našim juniorkám se na jihu Čech dařilo o
poznání méně, když je soupeřky
porazily 3:2 (22, 20, -19, -22, 11)
a 3:0 (17, 17, 18). Přesto výběr
Hanaček U19 skončil čtvrtý a také
si zahraje Final Four o medaile.
Extraliga kadetek – pořadí po
nadstavbě: 1. Prostějov 45, 2.
Olymp Praha 43, 3. Řepy 34, 4.
České Budějovice 26, 5. Přerov 16,
6. Šternberk 16.
Extraliga juniorek – pořadí po
nadstavbě: 1. Olymp Praha 43, 2.
Brno 41, 3. České Budějovice 39,
4. Prostějov 30, 5. Ostrava 11, 6.
Žižkov 10.

www.
vecernikpv
.cz

hém a třetím setu nás ale soupeř zatlačil
servisem a byli jsme nedůrazní v útoku. Totéž se opakovalo v dramatickém
závěru,“ povzdechl si kouč TJ Zdeněk
Pommer.
Čtvrté KP Brno ani pátá Ostrava se ze
svých postů téměř jistě nehnou, tak přejděme k extraligové skupině o 6. až 9.
místo. V ní Přerov podlehl Olomouci 1:3
(-11, 23, -14, -15) a tím si zkomplikoval
udržení sedmé příčky. Aby na ní setrval
bez ohledu na závěrečný výsledek Šternberka, musí v posledním dějství bodovat

mistryň. V našem případě rozhodně
není náhoda, že pozici favorita trvale
plníme. Hráčky i přes pravidelné obměny týmu tuto nelehkou úlohu výborně zvládají,“ ocenil Čada.
Zároveň nezapomněl na své spolupracovníky, oddílovou generalitu

ani příznivce. „Vyhráli jsme další
soutěž a rád bych, aby to nebylo jen
o Čadovi a hráčkách. Stejnou zásluhu
na zisku nové trofeje opět mají všichni
členové našeho dobře fungujícího realizačního týmu, kteří za svou plně profesionální práci zaslouží poděkování.

na hřišti SG Brno. „Začali jsme slušně,
jenže pak se projevila síla soupeře a hlavně naše chyby v útoku. Druhým setem
jsme Olomouc překvapili, ale nedokázali to udržet v sadě třetí a potom už nám
chyběla síla. Pochvalu za kvalitní výkon a
neustálé hecování týmu zaslouží Kristýna
Šťastná,“ hodnotil kormidelník přerovského VK Libor Gálík. „Po velmi dobrém
prvním setu jsme zvolnili. Od třetí sady se
však holky znovu zkoncentrovaly a zápas
dohrály v pohodě,“ ohlédl se lodivod SK
UP Jiří Teplý.

Brněnský výběr SG v sobotu až po velkém boji nestačil na šternberské družstvo 1:3 (16, -20, -27, -21), které tímto
vítězstvím udrželo teoretickou naději
posunout se z osmé pozice na sedmou
a vyhnout se tak ve čtvrtfinále Prostějovu.
Přitom úvodní kolo play off nejvyšší
české soutěže žen již pomalu klepe na
dveře, ovšem jestli se v něm volejbalové
„Agelky“ střetnou se Šternberkem nebo
s Přerovem, na to si ještě několik dní budeme muset počkat.
(son)

Kvůli dvěma utkáním venku mají „Agelky“ Ve čtvrtek zavítá n

po čase znovu dost našlapaný program
PROSTĚJOV V posledních týdnech
neměly prostějovské volejbalistky tak
nabitý program jako předtím a na každé soutěžní střetnutí se mohly déle
soustředit. Během nadcházejících
dnů se však zápasový kalendář opět
zintenzivní, když čtvrteční souboj
doma s Frýdkem-Místkem doplňují
hned dva venkovní duely.
Nejprve ženy VK AGEL dohrávají
mač 23. kola UNIQA extraligy na
palubovce TJ Ostrava odložený na
pondělí 2. března (18.00 hodin) z poloviny února kvůli tehdejší evropské
bitvě Hanaček v Istanbulu. „Ostravě

skvěle vyšel závěr základní části, čímž
se na úkor Olomouce dostala do horní
nadstavbové skupiny. Potom ještě překvapila těsnou porážkou na Olympu a
od té doby šla trochu dolů, nezískala
už ani set. Přesto ji nesmíme podcenit,
dva dny po utkání v Praze může být
i tohle měření sil nelehké,“ uvažoval
kouč „vékáčka“ Miroslav Čada.
Třetí zápas v jediném týdnu pak Agelky absolvují v sobotu 7. března od
18.00 hodin na hřišti KP Brno v rámci
předposledního sedmadvacátého dějství extraligové soutěže. „Proti Královu Poli nastoupíme během letošní

sezóny již pošesté, tím pádem se navzájem hodně dobře známe. Zvláště
doma Brno dokáže hrát velmi kvalitní
volejbal opřený jak o zkušenosti svých
ostřílených opor, tak o energii některých mladých talentů. Proto si rovněž
v tomhle utkání musíme dát pozor,
odehrát jej zodpovědně naplno a pro
další vítězství odvést co nejlepší výkon,“ zdůraznil Čada.
Zajímavostí je, že jednoho ze
dvou výše uvedených soupeřů potkají
hráčky VK AGEL při svém předpokládaném postupu v semifinále play
off UNIQA extraligy.
(son)

klikni na

www.vecernikpv.cz

Pavla
VAŠKOVÁ

Šternberk ještě pořád dotírá na Přerov a soupeř
„Agelek“ pro ligové čtvrtfinále tak stále není znám
vítězství na Olympu Praha nic změnit.
Naopak druhá příčka je nadále v sázce,
neboť na PVK dotírá jen o tři body zaostávající Frýdek-Místek. Ten ze třetí pozice útočí díky přemožení Ostravy 3:1
(-20, 11, 19, 24). „Kumuluje se únava,
tím pádem rozhoduje hlavně bojovnost
a samozřejmě také podání i příjem. Za
tak vydřené vítězství jsme proto ještě víc
rádi,“ oddechl si trenér Sokola Pavel Kožuch. „Na rozdíl od předchozích zápasů
jsme hráli bojovněji a začali lépe než
domácí. Dobře jsme servírovali, ve dru-

FOTO & VIDEO
GALERIE

pro Večerník
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letošní štika z Frýd

PROSTĚJOV Předposlední domácí
zápas volejbalistek VK AGEL v nadstavbové části UNIQA extraligy ČR
2014/2015 obstará souboj šestadvacátého kola soutěže s nebezpečným Frýdkem-Místkem, který je na programu ve
čtvrtek 5. března od 18.00 hodin v prostějovské hale Sportcentra DDM.
Výsledkově jsou nadcházející soupeři
dvěma nejlepšími týmy probíhající nadstavby. „Agelky“ v této fázi ještě ani jednou nezaváhaly a dál protahují svou vítěznou sérii proti českým soupeřům během

aktuální sezóny. Ženy TJ Sokol podlehly
za poslední měsíc jen doma Prostějovu
0:3 i KP Brno 2:3, jinak zářily včetně triumfů 3:0 v Ostravě, na Olympu Praha a
v Králově Poli.
O tom, jak dobře dokáže severomoravský
celek letos hrát, přesvědčil také ve dvou
vzájemných duelech na vlastním hřišti.
Oba sice nakonec prohrál (1:3 a 0:3), leč
většina setů byla naprosto vyrovnaných
a jen těsně nedošlo minimálně k dílčímu
překvapení. „Loni v létě posílený Frýdek-Místek má rozhodně zajímavý potenciál

25

EXKLUZIVNĚ

ZAŽIL SADO-MASO! I Prostějov se účastnil letošního
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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PROSTĚJOV Jediným odehraným kolem se nadstavbová část
UNIQA extraligy volejbalistek ČR
2014/2015 zase o kousek přiblížila
ke svému závěru. Všechny sobotní
duely přitom skončily dle papírových
předpokladů a tím pádem zatím nejsou zodpovězeny zdaleka všechny
otázky ohledně výchozího umístění
pro závěrečné play off.
Z prvního místa půjdou do vyřazovacích bojů ženy VK AGEL Prostějov,
na čemž nemohlo jejich přesvědčivé

společnost

92/(-%$/29ă35267ħ-296/$9Ì'$/ð PROSTĚJOVSKÝ H CLUB

Zrodí se bodovì
rekordní prvenství?

Prostějov (son) – Agelky mají na
dosah jeden dílčí extraligový rekord. Pokud bez většího klopýtání
zvládnou své čtyři zbývající duely
z nadstavbové části elitní soutěže
ČR, dokončí dlouhodobou fázi
s největším bodovým náskokem
v novodobé historii UNIQA extraligy! Podobně dominantní
jako letos byly sice naše volejbalistky už před pěti roky, leč tenkrát
ještě fungoval systém dvou bodů
za výhru a jednoho za porážku,
tudíž tabulku „vékáčko“ ovládlo
rozdílem „pouhých“ deseti bodů.
Tentokrát se rýsuje následující
konečné pořadí po nadstavbě: 1.
Prostějov 72, 2. Olymp Praha 50
(maximálně), což by byl jasný rekord!

Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Erotický bál plný
vzrušivých scén a horkých doteků protkal jinak mrazivou víkendovou noc. Zatímco na ulici
se vám kouřilo od úst, uvnitř
prostějovského H CLUBU tomu
bylo úplně jinak... Premiérový
ročník společenské akce sice
nepřilákal tak velký zájem, jako
tomu každoročně bývá při tradičním podniku v Jesenci, ale to
přítomným vůbec nevadilo. Ba
právě naopak, měli totiž striptéry
jen pro sebe...
Přehlídka luxusního prádla, pánský
i dámský striptýz a na závěr překvapení ve stylu 50 odstínů šedi.
To byla lákadla, která měla přivábit
návštěvníky na tuto lechtivou akci.
Bohužel v důsledku nemožnosti
o ní informovat s dostatečným
předstihem byla účast velice slabá.
Těch pár desítek návštěvníků, kteří
dorazili, se ovšem mělo na co dívat.
Program příjemně gradoval společně se stoupající hladinou vypitého
alkoholu. Zejména voják americké
armády Mario mávající ohnivými
pochodněmi a postupně odhalující
každý centimetr své opálené kůže
potěšil oči všech přítomných dam.
Závěrečné sado-maso překvapení
ve stylu filmu 50 odstínů šedi sice
příliš nebylo, poněvadž se role obrátily a drsná vojačka Michelle použila svého partnera jako loutku, na
které si ukojila všechny svoje zvrhlé
potřeby, ale nesporný erotický náboj silně jiskřil v přítmí sálu.
Snad se tedy příští rok dočkáme
větší propagace akce a druhý ročník Erotického bálu navštíví minimálně dvakrát tolik účastníků
než letos. „Bohužel jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se nám
náš záměr podaří zrealizovat, nebylo tedy moc prostoru pro reklamu
s větším předstihem. Příští rok už to
bude vypadat všechno úplně jinak,“
slibuje hlavní organizátor Michal
Ondica.

Striptér Mario do své show zapojil nejen kouzla s otevřeným ohněm, ale i jednu
z půvabných návštěvnic bálu.
Foto: Pavla Vašková

předávání filmových Oscarů...

PROSTĚJOV Znalci filmu jistě
zaznamenali, že máme za sebou
předávání cen americké filmové
akademie, tedy známých Oscarů,
a Večerníku se podařilo exkluzivně zjistit, že i Prostějov se této
události svým způsobem zúčastnil. Ptáte se, jak je to možné?
Předávání prestižních Oscarů je
totiž také přehlídkou rób slavných
hereček a obleků populárních herců
a právě pro jednoho z nominovaných, Edwarda Nortona, který si zahrál v letos nejvíce oceněném filmu
Birdman (získal celkem 4 sošky, včetně
ocenění za nejlepší film - pozn.red.), se
šilo v Prostějově.
Konkrétně tomu bylo ve firmě Vespa, která se nachází v Krasicích
a loni zcela mimo světla ramp oslavila již deset let své existence v našem
městě. Její akcionáři pochází až z italského Bergama a firma šije pro takové značky, jako je třeba Calvin Klein.
Přestože nakonec Edward Norton Oscara za vedlejší roli ve filmu
Birdman nezískal, Prostějovany

Foto: internet

CHCEME Rákosníčkovo hřiště:

Prostějov šel do trháku
Striptérka Michelle s důtkami v ruce svého partnera jasně poučila o tom, že život
není žádné peříčko.
Foto: Pavla Vašková

PROSTĚJOV Vybudování Rákosníčkova hřiště na Újezdě je
po uplynulém týdnu zase o něco
blíže. V hlasování, které stále
probíhá prostřednictvím internetu, Prostějov mezi čtyřicítkou
lokalit stále vede.
A možná i díky avízu z minulého
vydání Večerníku se Prostějov dokonce dokázal odpoutat od svých
dvou hlavních soků, kterými jsou
Příbram a Česká Lípa. A právě od-

stup od v pořadí třetího středočeského města je důležitý. Společnost
Lidl se totiž zavázala vybudovat
nové dětské hřiště hned ve dvou
místech s nejvyšším počtem hlasů.
Přes přesvědčivé vedení stáuto.
le ještě není nic rozhodnuto.
u či
O výsledku každého závodu
dusoutěže se totiž vždy rozhoduje až v cílové rovince a do níí se
řezhlasování dostane až 8. březdíž
na o půlnoci. Do té doby tudíž

můžete stále posílat hlasy, stačí
kliknout na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz, případně zavítat
na Facebook. Každý den tak můžete poslat dva hlasy. Neváhejte
a podpořte dobrou věc!

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
I drsná Michelle si díky svému partnerovi nakonec přišla na své...
Foto: Pavla Vašková

1. Prostějov, Újezd
2. Příbram, Evropská
3. Česká Lípa, Purkyňova
4. Vsetín, Gen. Klapálka
5. Most, Velebudická

Na SOUBOJ NEVĚST do Prahy
kvůli nemoci vůbec neodjela...
M od

může těšit, že svým
způsobem propagoval prostějovskou
oděvní tradici. Zcelaa nedávno jsme na
iném místě Večerjiném
níku psali zamyšlení
nad patriotismem,
udíž tentokrát máme
tudíž
být jako správní patrioti na co hrdí. Ostatně,
kdy se zase nějaký prostěovský výrobek dostane
jovský
mezi hollywoodskou
metánku, že?
smetánku,

ry k o nik.cz
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KRALICE NA HANÉ Člověk
míní, Pánbůh mění. Páteční finále soutěže SOUBOJ NEVĚST,
které se konalo v pražském divadle Hybernia, se muselo obejít
bez kralické rodačky Veroniky
Bašné. „Mrzí mě to, ale jsem
hodně nemocná a tak jsem účast
raději vzdala,“ objasnila exkluzivně pro Večerník původně
finalistka v pořadí již čtvrtého
ročníku.
Oblíbená instruktorka zumby
z Kralic na Hané byla vybrána
z více jak dvou tisíc přihlášených
žen. Následně uspěla i v semifinálovém kole,, které se konalo v hotelu Diplomat. Na finále se chystala

i se svými svěřenkyněmi, které
vede v rámci zumby. Nakonec však
do hlavního města České republiky vůbec neodjela.
„Dlouho jsem to zvažovala, ale nakonec zůstanu doma. Jsem nemocná a kolem celé soutěže je velký
shon, musím se dát dohromady.
Už příští týden v sobotu nás se
zumbou čeká ve Zlíně soutěž, musím být na ni fit,“ svěřila se nám Veronika Bašná, která svoji neúčast
pořadatelům oznámila již v úterý.
Přestože si tedy finále soutěže nechala Veronika Bašná ujít, věřme, že
svatbu, která ji čeká 25. dubna, nepromešká. A že ji nic nezabrání stát
se tou pravou „supermanželkou“.

AKCE prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny LEVNĚJI
Jak na to? nalistujte stranu 18
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ŠANCE PRO VÁS
Toužíte po zmìnì image?

HLASTE SE!
Hledáme ètenáøky do

JARNÍ PROMÌNY...
MÌ
V rámci projektu„MILUJEME VEČERNÍK“ pro vás po
změně image vašeho oblíbeného periodika připra-- MI
LUJEM
E
vujeme řadu dalších změn. A tentokrát jsou naším
m V
EČERN
ÍK
cílempravidelnéproměnyvašehovzhledu!Chceme
me
vám pomoci vypadat tak, jak si představujete.
Někdy je těžké najít si čas sama na sebe. Zajít ke
kadeřníkovi, dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit
koupit
nové oblečení, to abychom měli přinejmenším volno a plnou peněženku peněz. Nyní máte však možnost mít tohle vše naprosto
zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Budete si připadat jako princezny. Budou o vás pečovat prvotřídní profesionálové. Začneme barevnou typologií, bude vám vytvořen nový účes,
elegantní líčení a nakonec budete oblečena do slušivého oblečení.
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz a do předmětu uvést
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení, z jakého důvodu se do proměny
hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás. Nezapomeňte ani na
telefonický kontakt. Hlásit se můžete už teď! První výběr proběhne již
koncem února!
Těšíme se na spolupráci s vámi.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
po mysliveckou chatu včetně všech
podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Drahany
Dne: 19. 3. 2015 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Drahany celá ul. Brněnská od Otinovse po č. 134 a č. 40 včetně. / NS
bez omezení/
Obec: Vrahovice
Dne: 20. 3. 2015 od 7:30 do 14:30

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Pěnčín
Dne: 18. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Pěnčín od č.135 a 190 oboustranně
po č.153 a novo, od č. 287 a č.160

hod. Vypnutá oblast: Prostějov,
Vrahovice - jednostranně ulice Prešovská od č.p. 626 po č. 857, ul. Mikoláše Alše od č. 568 po č. 571, dále
celá ulice Košická
Obec: Raková
Dne: 21. 3. 2015 od 8:00 do 12:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Raková - jednostranně od č. 22 po č. 73
vč. č. 113, 71 a kapličky.
E.ON Česká republika, s.r.o.

bud

Konstelace hvězd Prostějova
J

Byli jste s dětmi během jarních prázdnin na horách? Máte recht, co ve městě! Jenomže tento týden si budou muset Prostějované zase zvykat na běžné
pracovní tempo, což některým může činit potíže. Dá se tedy očekávat poměrně ospalý chod...

BERANI - 20.3. až 18.4. Lidi ve
svém nejbližším okolí budete muset
hodně přesvědčovat o tom, že jste
platnými členy pracovního kolektivu.
Navenek totiž budete působit hodně
ospalým dojmem a není jasné, zda se
dokážete nastartovat.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Kolem vás to
bude pořádně bouřit, ale vy se sporů
v žádném případě neúčastněte. Máte
svých starostí dost, takže se zaměřte
na ně a hluk okolo sebe pouštějte druhým uchem ven. Ve středu pozor na
útoky zvenčí.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Bohužel,
v těchto dnech vás zklame někdo, od
koho byste to nejméně čekali. Z rány
do zad se budete vzpamatovávat hodně dlouho, zároveň ale musíte zvládnout spoustu jiných věcí. Nebudete
mít rozhodně lehké období...
RACI - 20.6. až 21.7. Čeká vás bohatý kulturní zážitek. Zároveň budete mít příležitost vzít do společnosti
svého partnera, kterého v posledních
týdnech hodně zanedbáváte. Nejbližší dny tak budou nasáknuty jakousi
slavnostní atmosférou. .

LVI - 22.7. až 21.8. Stanete se svědkem nehody, takže několik drahocenných chvil strávíte výslechem na
policii. Ostatně, nebudou to jediné
okamžiky tohoto týdne, které promarníte. Na práci nebudete mít jaksi
myšlenky, takže šéf vás nepochválí.
PANNY - 22.8. až 21.9. Zdravotní
problémy vám zkomplikují situaci po
celý týden. Kvůli bolestem nebudete
moci chodit pěšky, takže využijte motorizované kamarády, kteří vás určitě
občas svezou autem. S pohybem to
ale nepřehánějte.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Zamilujete
se do partnera svého kolegy, což určitě přinese spoustu problémů nejen
v soukromí, ale pochopitelně i na
pracovišti. Snad si nemyslíte, že váš
milostný úlet zůstane utajen? Zřejmě
vás čeká změna zaměstnání...
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Vy budete
mít v nejbližších dnech tolik štěstí,
že si ho snad ani nezasloužíte! Rozhodně si vsaďte, protože tak enormní
štístko už dlouhé roky mít nebudete.
Tímto týdnem se vám od podlahy
může změnit celý život.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. V domácím prostředí zavládne nejistota,
takže není divu, že uplatnění budete
hledat mimo domov. Ale pozor, ze
zaměstnání se vždy vraťte včas a v pořádku, partner by mohl začít hodně
žárlit. Nedávejte mu důvod.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Vaše tvůrčí a umělecké sklony můžete v těchto dnech naplno zrealizovat,
budete k tomu mít dostatek času.
Třeba vy i celé okolí zjistí, že stávající
zaměstnání byl jen omyl a vydáte se
na uměleckou dráhu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. V partnerském soužití vám to přestane klapat, ale marně si budete lámat hlavu
nad důvody. Ani je nehledejte, problém je pouze ve stereotypu, který váš
vztah provází. Zkuste rapidní změnu,
a to ve všem!
RYBY - 19.2. až 19.3. Vaše geniální
nápady stále nejsou realizovány, protože je neumíte dobře prodat. Svěřte
se každopádně odborníkům, kteří vás
dokážou nasměrovat tam, kam potřebujete. Vaše plány nezamykejte do
šuplíku, zpeněžte je!

INFORMUJE

i návrat Platila

Příručky pro podnikatele - online
Hospodářská komora ČR připravila stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.
Příručky jsou volně ke stažení na http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/prirucky-pro-podnikatele/
Podnikatelské pøíruèka - pro øemeslníky

Podnikatelské pøíruèka - obecný základ

- dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní
společností
- zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské
činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
- získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
- jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy
- připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář
ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji
používaný smluvní typ

- dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní
společností
- zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské
činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
- získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
- jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor
typické rámcové kupní smlouvy
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

OKwKRMCOKQUQWV÷åPÊå(QVQ,KąÊ/QåPÚ
nil důvody dvojnásobný mistr světa.
A pomůže produktivní obránce
Pražanům nyní, když už mají Jestřábi dobojováno? „Co mám zprávy, tak David ani Lukáš Luňák už
za Slavii hrát nebudou, jen Matouš
Venkrbec za Pardubice. Spousta
hráčů z první ligy má střídavé starty do extraligy, Matouš má trochu
štěstí, že my jsme už skončili,“ poznamenal k tomuto Vykoukal.
No a den po střetnutí v Šumperku
odevzdali hráči výstroj a zašli na společný oběd, následně se jejich cesty
rozdělily. Minimálně na nějaký čas...

PV-RECYKLING
reaguje na novou vyhlášku

o nakládání s odpady

... tentokrát ze sortimentu: PEČIVO...

Pikantní sýrová 100g

1,50

1,50

1,90

1,50

1,50

1,70

Chléb s kmínem
500g

18,90

-

14,90

13,90

16,90

19,90

Kaiserka tmavá 60g

2,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

Bageta 125g

6,90
(112 g)

6,50

6,60 (105 g)

6,90

6,90 (105
g)

7,90
(110 g)

Veka krájená 360g

15,90

-

15,90

15,90

15,90

18,90

Vánočka s rozinkami
400g

34,90

36,90

29,90

29,90

49,90
(500 g)

36,90

Co si tak mám dát dnes ke snídani? Tak tuto otázku si řada z nás klade
každé ráno. Inspirací může být náš průzkum, kdy jsme zavítali k sortimentu, bez něhož se prostě a jednoduše neobejdeme. Stejně výhodně koupíme
rohlík v Albertu, Lidlu, Tesku a Kauflandu, kam si zajeďte pro nejlevnější
chléb. Oblíbenou tmavou kaiserku nabízí nejvýhodněji Albert, bagetu Lidl
a vánočku s rozinkami shodně Billa a Kaufland. Krájenou veku zakoupíte
za stejnou cenu hned na čtyřech místech - Albert, Billa, Kaufland a Tesco.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden ve středu 25. února 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. DO 8. 3. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 19:30 hodin. Večerní oblohu zdobí
Jupiter a objekty zimního hvězdného nebe. Měsíc je v období úplňku a na jeho povrcchu lze dalekohledy spatřit
krátery a další terénní útvary. V případě špatného počasí je náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin Jarní pohádku o souhvězdích krášlících jarní
hvězdnou oblohu. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

AŤ je leden nebo březen www.vecernikpv.cz
SERVER JE JEN JEDEN! ZKUSTE HO TAKY

PROSTĚJOV Včerejším dnem
1. března vstoupila v platnost
vyhláška 27/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která
upravuje pravidla výkupu veškerého železného šrotu. Na jejím
základě musí probíhat výkup už
pouze bezhotovostní formou.
Původní záměr výkupu pouze od
právnických osob vyhláška nakonec nenařizuje, takže dosavadní
výkup od fyzických osob není nijak omezen.
Současné znění zákona o odpadech
však přesně nespecifikuje způsob realizace bezhotovostní úhrady, proto
se Večerník zepta
zeptal referenta nákupu

společnosti PV-RECYKLING Tomáše Samsona, jakým způsobem se
k této změně postavili v kovošrotu za
hlavním nádražím.
„Rozhodli jsme se vyjít vstříc našim
zákazníkům, proto budeme bezhotovostní platbu za odevzdaný kovový odpad provádět službou on-line.
V praxi to znamená, že zákazník bude
mít částku připsanou na svůj účet, a
to ještě tentýž den,“ prozrazuje Samson. Jak to firma zajistí? „Máme otevřené účty u šesti největších bank,
může se samozřejmě stát, že klient
bude mít účet u jiného finančního
ústavu, pak částku obdrží následující
den,“ doplňuje a hned dodává: „Se-

tkáváme se ovšem s negativními reakcemi zákazníků, kteří účet nemají
nebo jej z nějakého důvodu nechtějí
uvádět. Pro tyto případy jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Českou
poštou, díky které budeme těmto
zákazníkům vystavovat šeky, které
jim budou proplaceny na poště na
hlavním nádraží.“ Je potřeba ovšem
vzít v úvahu, že tento způsob výplaty
zatěžuje poplatek podle aktuálního
sazebníku České pošty.
Závěrem ještě připomeňme, že společnost PV-RECYKLING zajišťuje
také odtah autovraků včetně ekologické likvidace a přistavení velkoobjemových kontejnerů.
(pr)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 18

„Před zápasem jsme si řekli, co budeme
hrát, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany, dámy hlavy nahoru a všechny
puky okamžitě pryč. Chtěli jsme také Prostějov překvapit rychlými protiútoky, což se
nám v první třetině hodně dařilo a platilo
to na ně. Bohužel ve druhé části jsme od
tohoto systému upustili...“
ƔƔ Po první třetině jste vedli 2:0, po
druhé to bylo 2:5. Co se stalo zlomovým okamžikem na ledě?
„Přestali jsme hrát. Najednou si mysleli,
že se z nás stanou hokejisté a budeme si to
strkat místo toho, abychom hráli kanadský jednoduchý hokej. Do zóny, puk ven,
vystřelit, nazdar. A až dostaneme šanci,
tak dát gól. Přestali jsme praktikovat tento styl, který domácí na začátku zaskočil
a naopak začali tvořit, dostali jsme se tím
do jejich zóny, ale místo toho, abychom
to dali na bránu, tak si nahrávali a puk pokaždé skončil v rohu. Snažili jsme se s tím
plácat v naší třetině, neodehrávali jsme to
ven a pak z toho vyplynuly zbytečné fauly.
Takto nemůžete tyto zápasy hrát. Musíte
se jasně držet taktiky po celých šedesát
minut, a pokud to neuděláte, tak to dopadne přesně tak jako dneska!“
ƔƔ Gól na 5:2 padl současně se sirénou,
jak jste viděl celou situaci?
„Já nevím. Rozhodčí za bránou nerozsvítil světlo. Koukal jsem na časomíru,

PĚTIGÓLOVÁ SMRŠŤ JESTŘÁBŮ VE DRUHÉ TŘETINĚ
A
HAVLÍČKŮV
BROD
ODJEL
S
DEBAKLEM
I
SESTUPEM
Liga zachráněna, snad pro Prostějov
LHK PV
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

Svůj úkol prostějovští hokejisté
zvládli a přímo na ledě udrželi Jestřábům prvoligovou licenci. Bylo
to sice trochu jiné než před rokem,
kdy se podařilo po mnoha letech
vrátit celostátní soutěž zpět na Hanou, ale po hororové první třetině a
dvoubrankovém manku vyvolal následný obrat velkou euforii, kterou
dokreslila i skvělá atmosféra v hledišti. Poslední utkání sezony si skutečně nenechala ujít velká spousta
fanoušků, a pokud by měli hodnotit
pouze podle této zkušenosti, asi by
jich na zápasy pravidelně chodilo
mnohem víc.
Nyní nastává avizované dlouhé volno od hokeje, stále však bude co sledovat. Jen namátkou se o pozornost
mohou postarat rozhodující bitvy
na čele první ligy a následný boj o
extraligu, samotné boje o český titul,
v nichž má Prostějov zejména zásluhou Antonína Honejska v Kometě
Brno a Petra Kumstáta ve Spartě
Praha své zástupce, zajímavé také
bude, jak vykrystalizuje situace ve

druhé lize a kdo se stane náhradníkem za sestupující Havlíčkův Brod.
A v neposlední řadě i to, jak to vlastně s hokejem v tomto okresním městě
dopadne.
Skutečnost je ale taková, že zcela
vyhráno nemá ani Prostějov. Licence sice zachráněna byla, otázkou
však je, pro koho. Loňská euforická
sezona společně s předvolebními
sliby vlily velká očekávání, měsíce
však utíkaly, diváci se na stadion
houfně nehrnuli, výsledky zůstávaly za očekáváním, debaty o novém
stadionu či zásadní proměně toho
stávajícího utichly a ve srovnání
s čelními celky první ligy není ani
městská pokladna k hokeji tak otevřená.
Havlíčkobrodský klub toužil po záchraně první ligy hlavně z toho důvodu, aby pak licenci mohl prodat
druholigovým zájemcům z Moravy,
takže poptávka by byla. Nezbývá
však než věřit, že opět na konci léta
budou moci chodit fanoušci na prvoligové Jestřáby do Prostějova.
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bylo tam 0,8 a pak už jsem slyšel sirénu.
To v tom momentu neodhadnete, ale
rozhodčí by to měli zvládnout a v první
lize by se od příští sezony měla zavést kamera, jako je to v extralize, protože těchto sporných momentů je spousta.“
ƔƔ Jak se vám hrálo po tak dlouhé pauze?
„Mně se hrálo, jako bych stál čtyři týdny.
(smích) Ani jsem nepočítal s tím, že ještě
nastoupím. Snažil jsem se ale dostat do
nějakého tréninkového tempa, měl jsem
tam pět tréninkových jednotek. Když
jdete do zápasu po takové pauze, musíte hrát jednoduše. To se mi dařilo, ale ty
dva vlastní góly si už neodpářu.“
ƔƔ Kdy jste se vůbec dozvěděl, že budete moci nastoupit?
„V jedenáct hodin. Ta varianta tam byla,
Havlíčkův Brod měl jen pět obránců
a ‚Semiš‘ se zranil s Prostějovem, tak se
začalo bojovat o to, abych ještě mohl naskočit. To se nakonec povedlo.“
ƔƔ A jak dlouho jste se intenzivně připravoval?
„Asi týden. Já jsem měl špatné koleno,
praskl mi meniskus a do poloviny února
jsem marodil. Pak jsem se teprve začal
trošku hýbat.“
ƔƔ Šlo by říci, co nakonec rozhodlo v
sezoně ve prospěch Jestřábů?
„To neplyne jen z jednoho zápasu, těch

“

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

Najednou jsme si mysleli, že se z nás stanou hokejisté a budeme si to strkat místo
toho, abychom hráli kanadský jednoduchý hokej...

utkání jsme pokazili spoustu a body
nám tak chybí. Podívejte se jen, kolik
jasných zápasů jsme doma ztratili, které jsme mohli mít za tři. To jsme mohli
být devět bodů před Prostějovem a už
by se nemuselo vůbec hrát. Nakonec
to došlo až do tohoto zápasu a ztráty se
nám vymstily.“
ƔƔ Nyní se hodně spekuluje o budoucnosti havlíčkobrodského hokeje, jakou
máte představu o své vlastní budoucnosti?
„Zatím vůbec nevím. Jsem rád, že jsem si
dokázal, že můžu hrát hokej. Budu si hledat
angažmá, rád bych šel do extraligy. A pokud to nevyjde, tak do ciziny.“
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elektronická tužka

ím, jsem se dozvěděl v jedenáct hodin,“
černíku omilostněný obránce Jan Platil

nákupní servis
pro vás

Naše RESUMÉ

VZDALI VĚCI

Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz

Kňazev, Lukáš Duba (všichni
Prostějov), Karel Plášek, Lukáš Žálčík Bilance +/-:
1. Robin Malý +6, 2. Jan Látal +5,
(oba Šumperk), Luláš Válek (Most).
3. Jakub Matyáš, Lukáš Luňák, MaNahrávaèi:
rek Indra (všichni Prostějov), Lukáš
7 – Matouš Venkrbec (Prostějov), 6 Válek (Most), Jan Milfait (Havlíčkův
– Lukáš Krejčík (Prostějov), 5 – Karel Brod) +4.
Plášek (Šumperk), 4 – Lukáš Luňák Trestné minuty:
(Prostějov), Vít Budínský (Most), Ro36 – David Roupec, 25 – Jaroslav
man Maliník (Havlíčkův Brod).
Moučka, 10 – Robin Malý (všichni
Kanadské bodování obráncù: Prostějov), 8 – Václav Tomek (Havlíčkův Brod), Tomáš Drtil (Šum1. Petr Gewiese (Šumperk) 5 (2+3), perk).
2. Jakub Matyáš a 3. Robin Malý 4
(1+3), 4. Patrik Husák, 5. David Úspìšnost brankáøù:
Roupec (všichni Prostějov) a 6. To- 1. Juraj Šimboch (Prostějov) 94,71 %,
2. Lukáš Horák (Most) 93,33 %, 3.
máš Sedlák (Šumperk) 3 (1+2).

Daniel Zelenka (Šumperk) 91,98 %, 4.
Jakub Soukup (Most) 90,11 %, 5. Čeněk Novák (Havlíčkův Brod) 87,1 %.
3UÕPÈULQNDVRYDQÙFKEUDQHN

1,8 – Juraj Šimboch (Prostějov), 2,4 – Lukáš Horák (Most), 2,79 – Daniel Zelenka
(Šumperk), 2,96 – Čeněk Novák (HavlíčkůvBrod),4,32–JakubSoukup(Most).
3RÄHWÄLVWÙFKNRQW

1 – Juraj Šimboch (Prostějov).
Zdroj: www.hokej.cz
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7:2

PROSTĚJOV Hororový úvod, sladký závěr. Ve středu večer se na prostějovském „zimáku“ odehrával zápas
o všechno a vstup do něj se domácím
hokejistům ani trochu nepovedl.
Hostující Havlíčkův Brod je velice
brzy zaskočil první brankou, k ní
vzápětí přidal druhou a už v sedmé
minutě to bylo 0:2. Jestřábi se však
nepoložili, po bouřce v kabině předvedli ve druhé části snový obrat a
před nejzaplněnějším hledištěm při
domácím střetnutí v celé sezoně si už
záchranu prvoligové příslušnosti nenechal vzít. Svůj náskok naopak ještě
navýšili a halou se tak nesly oslavné
chorály. Podobně jako loni na jaře
při postupu z druhé ligy, byť určitá
pachuť z nenaplněných ambicí v myslích asi zůstala...
Časomíra ukrojila pouhých čtyřiačtyřicet
sekund a Milfait zamířil přesně do šibenice - 0:1. Domácí byli jako opaření, hosté
hrozili i nadále a jejich aktivitu zúročil o
necelých šest minut později Tomek, jenž
si ze strany sjel před brankáře a předvedl
úspěšný blafák - 0:2. Zdálo se, že při Jestřábech nestojí ani štěstí, když jejich velké
šance skončily neúspěchem, stejně tak si

ale museli dávat pozor na zadní vrátka,
neboť někdejší Rebel předváděl nebezpečné kontry a několikrát nebylo daleko
ani k tříbrankovému vedení hostů.
Naopak po přestávce to bylo o něčem
zcela jiném. V přesilovce se dostal puk k
Roupcovi, ten na modré nevymýšlel nic
složitého, poslal puk od levého mantinelu
na bránu a střelou po ledě vsítil kontaktní
branku - 1:2. Od tohoto momentu byl
Jestřábů celý led a nehodlali své hnízdo
a prvoligové vejce nikomu dát. O vyrovnání se krátce po přelomu první a druhé
poloviny utkání postaral Kňazev, jemuž
se z ostrého úhlu podařilo najít mezírku
v Novákově postoji - 2:2. A jen minutu
po něm výsledek překlopil Lukáš Duba,
a byl to právě prostějovský kapitán, kdo si
symbolicky připsal vítězný gól - 3:2.
Za hostujícím gólmanem se několikrát
rozezvučela i branková konstrukce, o
pojistku se však postaral Kňazev - 4:2.
No a současně s klaksonem přidal pátou
trefu Krejčík, rozhodčí to po poradě ve
svém půlkruhu uznali - 5:2.
Závěrečných dvacet minut hry si již hráči
společně s více než dvěma a půl tisíci diváků užívali. Povzbuzovat se sice snažila i
skupinka hostujících fans, navrch ale měli
Jestřábi. Při přesilovce se trefil Radek Meidl (6:2) a definitivní podobu dal skóre minutu a půl před koncem Lukáš Luňák - 7:2.
Už kolo před koncem skupiny o udržení tak bylo jasné, že na posledním místě
tabulky skončí Havlíčkův Brod. Ten je

¸67<
75(1§5č
ZDENÌK ÈECH
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„První třetinu jsme začali špatně, dostali jsme laciné góly, ale někdy to je
tak, že soupeře to ukolébá. Jakmile
jsme dali ve druhé třetině gól v přesilovce na 2:1, tak už jsem věřil, že to
urveme a dotáhneme do vítězného
konce. Chodili jsme nekompromisně do branky, což byla cesta k úspěchu.“
VLADIMÍR JEØÁBEK
- HC Rebel Havlíèkùv Brod:
„V první řadě chci pogratulovat Prostějovu k záchraně první ligy. Rozdalo se
to mezi námi a soupeř nás porazil vícekrát. To rozhodlo. Otočení z 0:2 až na
konečných 7:2 bylo kruté, ale k hokeji
to patří. Dostali jsme laciné góly, nechci
ale říkat, že jsme měli méně štěstí. Ze
šesti zápasů jsme prohráli pětkrát, více
k tomu nemůžu říct...
také jediným sestupujícím a nedojde
tak na spekulace, že by se v případě jeho
záchrany stěhovala licence z Vysočiny
k některému z druholigových oddílů.
(jim)
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ŠUMPERK, PROSTĚJOV V uvolQČQp DWPRVIpĜH D V SR]PČQČQRX
VHVWDYRX DE\ VL ]DKUiOL YãLFKQL
NWHĜt Y SRVOHGQt GREČ QHGRVWiYDOL
WROLNSURVWRUXPRKOLQDVNRþLWSUR
VWČMRYãWtKRNHMLVWpGR]iYČUHþQpKR
XWNiQt VH]RQ\  'tN\
SĜHGHãOp YêKĜH QDG +DYOtþNRYêP
%URGHP YČGČOL åH MLå QHPRKRX
RSĜHGSRVOHGQtPtVWRSĜLMtWWDNåH
VHNUDMVNpGHUE\QDSĤGČâXPSHU
NXQHVORYMLQpPGXFKXQHåYãHFK
Q\SĜHGHãOpVRXERMH
V hostující bráně dostal příležitost Lukáš
Vydržel, jenž předtím přispěl k úspěšné
sezoně ve Valašském Meziříčí, po dlouhém zranění se vrátil na led obránce David Skřivánek, příležitost dostali i další
beci Marek Kaluža s Jakubem Řezáčem
a David Roupec se tentokrát přesunul
do útoku, kam naskočili i Patrik Kuchta
s Viktorem Coufalem. Naopak volno
dostali Radek Meidl, Matouš Venkrbec,
Jan Látal, Jakub Matyáš, Tomáš Franek.
Ani jednomu týmu už o moc nešlo, na

nižším počtu trestných minut to ale znát
nebylo. Hned po půlminutě pykal z podražení Kajaba, chvíli po něm usedl na
opačnou trestnou lavici Žáček. A hra čtyři
na čtyři seděla Šumperku, takže již v polovině druhé minuty otevřel skóre Žálčík,
jenž úspěšně tečoval Drtilovo nahození
od modré čáry - 1:0. A při stejném poměru sil se na konci šesté minuty prosadil
i Moskal, takže to bylo brzy 2:0. Těsně
před první pauzou skončilo utkání pro
Davida Roupce, jenž protestoval proti
dvouminutovému trestu pro Kuchtu tak
vehementně, až byl sám po dvou „desítkách“ vyloučen do konce utkání.
Naději na body vrátil Jestřábům hned
v úvodní minutě druhé části Valerij Kňazev, jeho střela zápěstím přes obránce
krásně zapadla do horního růžku Zelenkovy brány - 2:1. Jenže o pouhých pětadvacet sekund později se střelou z pravého kruhu trefil Petr Gewiese a Šumperk
opět vedl o dvě branky - 3:1. Kuchta
poté nevyužil úniku na Zelenku a Draci
opět trestali, obránce Sedlák pohodlně
dorážel do prázdné brány - 4:1.
V tomto utkání nechávaly obrany vyniknout své brankáře, takže i Vydržel
lapil sólo Žálčíka, poté se proti Krejčíkovi opět vyznamenal Zelenka. A po
sérii čtyř prostějovských trestů během

ZDENÌK ÈECH
- LHK Jestøábi Prostìjov:
„Výkon už nebyl takový koncentrovaný, navíc nám chybělo hodně hráčů,
kteří k tomu předtím měli hodně co
říct. To se také projevilo. Jestliže ale řídící orgán soutěže viděl, že ta skupina
je rozhodnutá, tak po dohodě s kluby,
kterých se to týkalo, se mělo poslední
kolo zrušit. Nechtěli jsme nikam psát,
že máme zraněné a nepřijedeme, to
bych neudělal, tak se duel musel odehrát. Ale upřímně, byl to zbytečný
zápas...“
pouhých tří a půl minuty se v přesilovce
pět na tři nemýlil zkušený Karel Plášek,
jenž po Drtilově přihrávce dokázal propálit přesouvajícího se Vydržela – 5:1.
A skóre na straně „Draků“ uzavřel ten, co
celou přestřelku také začal. Lukáš Žálčík
si poradil jeden na jednoho s Řezáčem
a uspěl i následným zakončením mezi
betony - 6:1. Poté ještě trefil Plášek tyčku. Jako poslední si ale vzal slovo Krejčík, jemuž při přesilovce nabil Kňazev
- 6:2.
(jim)

Okénko do extraligy:
Venkrbec debutoval za Pardubice
PROSTĚJOV Nejen kvarteto prostějovských rodáků, ale i několik
hráčů pevně spjatých s letošními
Jestřáby zasáhlo do závěrečných
kol základní části Tipsport extraligy. Premiéru v nejvyšší soutěži
dospělých si odbyl Matouš Venkrbec, společně s ním za Pardubice
naskočili i Karol Korím s Patrikem
Poulíčkem. A roli třinecké dvojky
obsadil Juraj Šimboch, zatímco do
pole naskočili Jakub Matyáš, Radim Matuš i David Cienciala.
Pětadvacetiletý Venkrbec se v pátek
proti Plzni postavil na pozici centra
třetí útočné formace a na křídlech měl
Patrika Poulíčka s Janem Starým, na
ledě strávil celkem deset minut a při-

psal si tři body do Radegast Indexu za
jeden hit a jednu zblokovanou střelu.
„Je to skvělé hrát extraligu, pocity jsou
ale takové rozporuplné. Vůbec se nám
nedaří, šňůra proher je dlouhá, to není
před play off dobré. Nečekal jsem, že
přijdu z Prostějova z vítězné vlny do
Pardubic, kde se teď nedaří,“ kroutil
hlavou vytáhlý útočník.
Osobně je připraven tak dlouho,
dokud o něj budou mít na východě
Čech zájem, pravděpodobný je tak
i jeho start v nastávající vyřazovací části. „Uvidíme, co ukáže úterní trénink.
Nestačím se ale divit, prostoru dostávám hodně, nemůžu si na nic stěžovat.
A v útoku už jsem se protočil snad se
všemi, nedáváme góly a do toho ještě

nějaká vyloučení, takže útoky jsou
hodně proměnlivé,“ poznamenal ke
své roli v týmu.
Páteční duel Pardubic kvůli otřesu
mozku zápas nedohrál Jiří Cetkovský,
jemuž uštědřil tvrdý hit domácí Ryan
Hollweg. Do té doby stihl prostějovský odchovanec pobýt na ledě osm
minut a dostat jeden menší trest. Naopak hned dvojnásobnou porci odehrál Korím, jenž zblokoval tři střely,
byl ale u jedné obdržené branky.
(dokončení na straně 39)
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
MATOUŠ VENKRBEC
Ve skvělé pohodě zastihl závěr tohoto ročníku pětadvacetiletého útočníka Jestřábů. Téměř dvoumetrový
hráč si užívá toho, že je fit, a výsledkem byla velká
produktivita. V pěti barážových soubojích nasbíral
hned devět kanadských bodů a společně se svými
kolegy z první útočné formace výrazně přispěl k
uhájení předposlední pozice před Havlíčkovým
Brodem. A jen dva dny poté, co se třemi přihrávkami proti Rebelům podílel na zdolání hlavního
vyzyvatele v poměru 7:2, si odbyl i premiéru v nejvyšší domácí soutěži. Nastoupil uprostřed třetího pardubického útoku s Poulíčkem a Starým na křídlech,
v sestavě Východočechů nechyběl ani v neděli. Člen
mládežnických reprezentací do 18 a 20 let, jenž tři
sezony zcela vynechal, tak pronikl mezi elitu.

RYCHLÝ
AKCE
9(ÿ(51Ì. PRodloužena
Rebel s Mostem nehrál

+DYOtþNĤY %URG MLP - V sobotu 28. února se hrálo nakonec
jen jedno utkání prvoligové skuSLQ\RXGUåHQtYQČPå3URVWČMRY
QHVWDþLO QD SRĜiGDMtFt âXPSHUN
=iSDV+DYOtþNRYD%URGXV0RV
WHP E\O KQHG Y SiWHN RGYROiQ
Ä8WNiQtMH]UXãHQR]GĤYRGXUR]
ViKOp PDURGN\ D ]UDQČQt KUiþĤ
QD RERX VWUDQiFK³ R]QiPLO SUR
webové stránky Rebelu sportovní
PDQDåHU NOXEX 0LURVODY %DUXV
6 QHMYČWãt SUDYGČSRGREQRVWt VL
WDN NRQWXPDþQt YêKUX Y SRPČUX
SĜLStãHMHMLFKVRXSHĜ]HVHYH
UR]iSDGQtFKýHFKMHQåQDYtFQH
PXVHO DEVROYRYDW GORXKRX FHVWX
QD9\VRþLQX$YWRPWRWêGQXVH
rozhodne i o budoucnosti celéKR KDYOtþNREURGVNpKR NOXEX QD
SRĜDGXWRWLåEXGHVHWNiQtYHGHQt
NOXEXDDNFLRQiĜĤ
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JESTŘÁBŮM SEZONA SKONČILA, HRÁČI UŽ ODEV
Záchrana se podařila i bez avizovaných posil, soupeři nepomohl ani
Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOV Už je dobojováno, už je hotovo.
Celkem čtyřiašedesát ostrých utkání rozprostřených od září loňského roku
do konce letošního února mají
prostějovští hokejisté zdárně za
sebou a jejich pouť ročníkem
2014/2015 se tímto uzavřela.
Rozlučka to sice nebyla vítězná, když Jestřábi v závěrečném
duelu nebodovali na půdě
Šumperku, mnohem důležitější
pro ně však bylo, že si o tři dny
dříve poradili s Havlíčkovým
Brodem, který tímto poslali po
devíti letech zpět do druhé ligy.
Hráčům Rebelu tak nebylo nic platné
ani překvapivé rozhodnutí disciplinární komise, která ve středu dopoledne
zrušila zákaz činnosti Janu Platilovi.
Jednatřicetiletý obránce dostal na
konci ledna trest až do konce února
a neměl tak již původně do bojů play
out vůbec zasáhnout, i vinou rozsáhlé
marodky Brodu mu ale nakonec svazové orgány změnily zbytek trestu na
podmíněný.
„Už se nedivím ničemu. Nejprve falšovali podpisy, pak dostali tři body z
Kladna, kde vedoucí mužstva nevěděl,
že může nastoupit jen hráč s profesionální smlouvou, v Havlíčkově Brodě
dostal Moučka trest na pět minut a do
konce utkání. Řekli nám, ať odvolání
pošleme mailem, pak nám odpověděli,

že to neřešili, protože jim nepřišlo poštou. Takže po tomto zrušení trestu jsem
se jen usmíval, co všichni dělají pro to,
aby se Prostějov neudržel,“ poznamenal k poslední i všem předešlým zvláštnostem sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal.
Možná i to domácí hráče v rozhodujícím zápase trochu zaskočilo, nakonec
si ale poradili a duel s Brodem otočili
z 0:2 na 7:2. K závěrečnému utkání na
sever Moravy se tak už vydávala kombinovaná sestava.
„Pravda je ta, že mužstvo žilo určitou
dobu v napětí. Do Havlíčkova Brodu
jsme jeli se ztrátou tří bodů a byl to
zápas pravdy. Díky tomu, že jsme tam
vyhráli, jsme se dostali zpět do souboje.
Pak jsme hráli doma tři zápasy po sobě a
už to z nich spadlo, takže už výkon nebyl
takový koncentrovaný, navíc nám chybělo hodně hráčů, kteří k tomu předtím
měli hodně co říct. To se také projevilo,“
hodnotil zápasovou rozlučku s ročníkem hlavní kouč Prostějova Zdeněk
Čech.
Šanci dostala řada kluků, která toho vinou zranění či přesunu do Valašského
Meziříčí moc neodehrála. A jeden mladík opravdu zaujal. „Docela mile překvapil Marek Kaluža, jinak až tak moc
nepřekvapili. Na Markovi je vidět, že
má perspektivu dopracovat se do kádru
na příští rok,“ chválil Čech jednadvacetiletého odchovance klubu.
A další specialitou byl přesun Davida
Roupce z obrany do útoku. „Matouš
Venkrbec byl v Pardubicích, Tomáš
Franek v třinecké juniorce, Radek
Meidl dostal volno. Nakonec jsme se

(CPQWwEKUGFQéMCNKFÊM[RąÊ\PKXÆOWUVCXWOQJNKRQUNCVUQWRGąGRąKRTCXGPÚOK
rozhodli, že tam vezmeme jedenáct
útočníků a sedm beků, jednoho z
nich jsme posunuli do útoku. David
se přihlásil, tak jsme ho tam dali,“
vysvětlil prostějovský kouč tuto nezvyklou pozici.
Osobně nebyl příliš nadšen z toho, že
se utkání ještě musí hrát, podobně se
na vše díval i jeho asistent Vykoukal.
„Z Brodu nám volali, jestli to také budeme skrečovat. Ověřoval jsem si to
na svazu, kde nám řekli, že se máme na
něco vymluvit. To jsme ale dělat nechtěli, tak jsme dali příležitost klukům
z Valmezu, ať se předvedou. Hlavně

První lize vládne Roubík

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

„Loni to byla euforie, teď spadl kámen ze srdce,“
oddechl si po zdolání Brodu útočník Marek Indra
“
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úspěšného udržení první ligy.
Do rozhodujícího mače proti
Havlíčkovu Brodu sice zasáhl
až od druhé třetiny, na obratu
ze stavu z 0:2 na konečných
7:2 měl ale také svůj podíl, a to
hned v podobě tří nahrávek a
žádné trestné minuty. Radost
pětadvacetiletého slávistického odchovance byla dvojnásobná, jen o pár hodin dříve
totiž jeho přítelkyně Andrea
Kossányiová získala se svými
spoluhráčkami Český pohár ve
volejbale žen.„Psala mi, že je sto
čtyřicet čtyři kilometrů odsud,
tak jsem jí říkal, že dáme někde
pivko. (smích) Popovídáme si a
uděláme si svůj večer,“ usmíval
se v pozápasovém interview
pro Večerník spokojený Marek
Indra, hráč se zkušenostmi ze
Švýcarska, zámoří i mládežnických reprezentací.

vecernikpv.cz

Ani trochu vám nevyšel úvod
utkání. Co bylo špatně?
„Asi jsme byli nervózní, ve druhé třetině
jsme se ale naštěstí probudili, napadalo to

Luka skonèil
GUXKÙYERGRY½QÉ

www.

jsme ale rádi, že nás povzbuzovali fanoušci,“ vzkázal početnému zástupu
příznivců, kteří vážili cestu na derby.
Naopak marně všichni čekali na trio
Lukáš Král, Antonín Růžička, Jan
Veselý, ani jeden z nich se na Hané
neobjevil. „U Lukáše to nedopadlo
podle představ, nepovedlo se nám
přesun nakonec dořešit. Jsme ale v
Česku, tak se už nedivím ničemu... Na
svaz totiž poslali nepodepsaný papír,
naštěstí jsme ale tohoto hráče nepotřebovali. A v případě slávistů bychom
museli častěji pouštět Davida Roupce,
což jsem byl zásadně proti,“ odtaj-

exkluzivní rozhovor

tam a zaplaťpánbůh za to. Hosté v první
části asi víc chtěli, my byli takoví zamlklí,
zaskočení. Oni nehráli nijak extrémně
dobře, ale věděli, že když prohrají, tak mají
konec. Chtěli na nás vlétnout a my mohli
být rádi, že to nebylo ještě horší. Na Havlíčkův Brod jsme si věřili, možná jsme je
zpočátku i trochu podcenili...“
Do utkání jste zasáhl až od
druhé dvacetiminutovky.
Jak jste byl spokojen se svým příspěvkem?
„První třetinu jsem seděl, protože mi to
poslední dobou moc nešlo a trenéři se
rozhodli hrát na tři pětky, aby hra byla
intenzivnější. Ale prohrávali jsme nula
dva, udělali změnu a a já šel místo ‚Stejskiho‘. Naštěstí to vyšlo a dali jsme góly.
Byly sice trochu šťastné, můžeme být za
to ale rádi.“
Cítili jste rychlý obrat na
růstu sebevědomí?
„Potřebovali jsme hlavně dát jeden gól,
který by nás nabudil. Kdybychom ho ve
druhé třetině nevstřelili, asi bychom znervózněli ještě víc a vypadalo by vše jinak.
Ale ‚Roupy‘ to tam krásně prostřelil při
přesilovce, to nás nabudilo. Pak to šlo líp.“
Přišlo nejvíce diváků za celou sezonu. Jak se v takové
atmosféře hrálo?
„Lidi byli suproví, kdyby tomu tak bylo
po celou sezonu, hrálo by se nám jinak.
Jsme rádi, že přišli, povzbudili nás a že
jsme soutěž udrželi. Prostějov si zaslouží, aby zde první liga a někdy do
budoucna i extraliga byla.“

Lidi byli suproví,
kdyby tomu tak bylo
po celou sezonu,
hrálo by se nám jinak...

Připomněla vám atmosféra alespoň trochu loňské
play off a baráž?
„Ano, ale pocitově je to odlišné. Loni
jsme hráli o postup, takže byla velká euforie, že Prostějov bude opět
hrát první ligu. A teď spíše spadl
kámen ze srdce, zase tak suprově
jsem to tedy neprožíval.“
Bude i přesto nějaká oslava?
„Něco proběhne, abychom se rozloučili s klukama, protože jich tu
hodně hostuje a příští rok se asi
neuvidíme. Bude ale asi malá, ne
tak jako minulý rok.“ (smích)
Co plánujete na nejbližší týdny?
„Vůbec nic... Měli jsme toho
už trochu plné zuby, tak
jsme rádi, že si odpočineme. Od minulého roku
jsme neměli žádné volno,
tak si aspoň na chvíli odpočineme od
hokeje, protože
toho fakt bylo
hodně. A pak do toho zase šlápneme.“

sport
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BERDYCH SE DOSTAL MEZI LEGENDY
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PROSTĚJOV Téměř měsíc
zůstal bez hokeje Jan Platil.
Dvaatřicetiletý obránce
Havlíčkova Brodu původně
dostal za svůj lednový incident v Kladně trest až do
konce února a klub se s ním
rozloučil, nakonec však i vinou
rozsáhlé marodky a úspěšného odvolání u svazových orgánů do této sezony ještě zasáhl.
Ani překvapivý comeback někdejšího beka české extraligy,
zámořských soutěží OHL či
AHL, nejvyšších lig ve Finsku,
Rusku, Slovensku, Německu,
Rakousku, Itálii a také v národním týmu, kterého si na
počátku tisíciletí v draftu NHL
vybrala Ottawa, však klubu
z Vysočiny k výhře a udržení
první ligy nestačil.

DUBAJ, PROSTĚJOV Na utkání druhého kola turnaje v Dubaji s Italem Bollelim Tomášš
Berdych hned tak nezapomene. A nebude to kvůli tomu, že třísetová bitva trvala téměřř
dvě a půl hodiny. Po této době a proměněném mečbolu se však prostějovský tenista mohll
těšit ze své 500. výhry v kariéře na okruhu ATP. Z aktivních hráčů se tento kousek povedl
dl
pouze sedmi hráčům, „Berďa“ je navíc teprve třetím takto úspěšným Čechem v dějinách
ch
profesionálního tenisu, jenž se datuje od roku 1968.
„Je to hezké číslo, ale pořád jsou hráči, kteří mají jiná čísla. Když se o sebe budu dobře starat, budu připraven a co
nejdéle fit, tak se jim můžu přiblížit,“ prohlásil Tomáš Berdych po tomto zápase s tím, že statistiku vítězných zápasů
považuji za jednu z nejkrásnějších. „Rád bych do ní přidával další čárky,“ pousmál se. Své předsevzetí v arabském
luxusu ihned částečně naplnil. Zatímco nad Stachovskim zvítězil, Djokovič mu v semifinále vystavil konečnou.
Současná bilance člena TK Agrofert Prostějov tedy zní: 501 výher. Český žebříček vede s přehledem Ivan
Lendl, který nasbíral celkem 1071 výher, Tomáš Šmíd dotáhl do úspěšného konce 517 zápasů. Berdych už
za sebou nechal například Kodeše (421), Kordu (410), Štěpánka (364) či další dva prostějovské hráče Nováka (337) a rodáka Karla Nováčka (299). Desítku nejlepších ještě doplňují Ulihrach (230) a Doseděl (196).
„Tomáš si určitě zaslouží, aby byl druhým nejúspěšnějším československým a českým tenistou historie po ne-

o světový šampionát!

ČECHOVICE Poslední ze série
tří Velkých sportovních plesů
zcela vyprodal místní sokolovnu.
Pořadatelé museli dokonce přidat pod pódium ještě dvacítku
míst. A čím to bylo způsobeno?
„Táhne kapela, dnes hraje na pódiu skupina NOVIOS s Pavlem
Kožnárkem, lidé je znají,“ objasnil
Večerníku, který byl po celou sérii
mediálním partnerem, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol
Čechovice Jiří Jančík.

Støelci:

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

Hokejový vítězný únor
UFF! Středeční podvečer na prostějovském zimním stadionu definitivně
rozhodl o tom, že se po sedmi letech
premiérová sezóna v první hokejové
lize bude přece jen hodnotit pozitivně.
I když je ta míra pozitivity relativní,
jako konečně všechno v životě.
Přiznejme si otevřeně, že po značně
optimistických vyjádřeních nového
klubového vedení Jestřábů, koketujícího dokonce s postupem do extraligy,
čekali příznivci prostějovského hokeje
přece jen víc. Už od prvního buly ale
bylo jasné, že Jestřábi nepoletí k výši-

Kdo přesto chtěl změnit žánr, mohl
zamířit do podsálí, kde stejně jako
v předchozích případech duněla diskotéka. Cestou se ovšem mnozí zastavili
v jídelně, odkud příjemně voněl jelení
gulášek, srnčí či kuřecí řízek s bramborovým salátem. Chutnou krmi bylo
možné spláchnout dobrým pitím.
Svodům tohoto plesu neodolal ani
trenér čechovických fotbalistů Jaroslav
Klimeš, který si tak odpočinul od probíhající zimní přípravy svého týmu.
I on se tedy mohl těšit na bohatou

nám, ale budou se pohříchu pohybovat těsně nad rodnou hroudou.
Postupně se usadili na předposledním místě a společníkem jim
byl výsledkově ještě beznadějnější
Havlíčkův Brod. Nepomohly ani
personální rošády, dvojí výměna trenéra a razantní zásahy do hráčského
kádru. S postupující sezónou se veškeré naděje upnuly k nadstavbové
části o záchranu.
Aspoň v tomto případě lze kvitovat,
že forma týmu se dostavila v pravý
čas a šest nadstavbových kol se po-

tombolu, jejíž hlavní cenou byl opět
zájezd v hodnotě pěti tisíc korun.
Ne vše se ovšem obešlo bez komplikací. „Původně měla na předtančení
vystoupit stejná dvojice jako minule,
ráno jsem ale dostal zprávu, že partnerka onemocněla,“ svěřil se Jančík. Hosté
ovšem nebyli o ladné pohyby tanečníků ochuzeni, přehlídku standardních
a latinskoamerických tanců předvedla
mladá dvojice tančící kategorii C. A tak
se poslední z velkých plesů v Čechovicích přece jen vydařil.
(tok)

S AGELKAMI STÁLE JEN O STŘÍBRO

,1',9,'8/

34 – Radek Meidl (Prostějov), Jan
Milfait (Havlíčkův Brod), Tomáš
Brunec (Šumperk), 3 – Lukáš
Krejčík, Lukáš Luňák, Valerij

TOMÁŠ KALÁB

dařilo přetavit v kýžené předposlední
záchranářské místo. Klíčová byla dvě
utkání s Rebelem, oba konkurenti
sestupu bezpochyby těžili z faktu, že
motivace Šumperka a posléze i Mostu
nebyla bůhvíjaká.
A tak vše dospělo do příznačného
data 25. února, které mají střední
a starší generace povědomě propojeno
s mítinky oslavujícími Vítězný únor.
V Prostějově letos dostal tento den
a toto označení trochu jiný význam.
A to je možná ještě pozitivnější, než
samotný fakt prvoligové záchrany.

Třetí sportovní ples v Čechovicích byl VYPRODANÝ

ƔƔ Co přispělo k tomu, že se vašemu
týmu tak skvěle vydařil úvod duelu?

1. Lukáš Krejčík 9 bodů (3+6), 2.
Matouš Venkrbec (oba Jestřábi
Prostějov) 9 (2+7), 3. Karel Plášek
(Šumperk) 8 (3+5), 4. Jan Milfait
(Havlíčkův Brod) a 5. Tomáš Brunec
(Šumperk) 7 (4+3), 6. Lukáš Luňák
7 (3+4), 7. Radek Meidl 6 (4+2), 8.
Valerij Kňazev (všichni Prostějov)
6 (3+3), 9. Michal Popelka a 10. Petr
Gewiese (oba Šumperk) 5 (2+3).

překonatelném Ivanu Lendlovi,“ okomentoval exkluzivně pro Večerník počin tenisty manažer Miroslav Černošek, který Berdycha dlouhodobě zastupoval a je šéfem klubu, v němž úspěšný tenista působí. „Dosáhl na
metu pěti set vyhraných zápasů na okruhu a to v době neskutečné konkurence. V době, kdy se tenis stal jedním
z komerčně nejúspěšnějších globálních sportů,“ dodal Černošek.
„Teď zkusím udělat další pětistovku a stíhat Rogera,“ poznamenal s úsměvem a nadsázkou Tomáš Berdych
při pohledu na tabulku aktivních hráčů s nejvíce výhrami na okruhu ATP. Federer již překonal tisícovku
vítězných zápasů (1007), za ním jsou v závěsu Nadal, Ferrer, Djokovič a Hewitt. Doslova na dostřel má pak
Robreda (502) a reálnýá je stíhačka za šestým Tommy Haasem (561).
(lv, pk)
Bohaté tenisové zpravodajství z uplynulého týdne najdete na straně 28

GLOSA VEČERNÍKU

„KOUDY“ jde bojovat
OTROKOVICE Hodně nabitý měsíc čeká
prostějovskéh záložníka Jana Koudelku.
prostějovského
Hned v úvodn
úvodních březnových dnech jede
do Prahy na dvoudenní závěrečné souh
středění před historicky
prvním světovým
šampioná
šampionátem
v malé kopané, z něhož
vzejde konečná nominace. Všichni
samoz
samozřejmě
věříme, že „Koudy“
bude za „velkou louží“ u toho.
n
Po návratu
z Prahy se normálně
zap
zapojí
do závěrečné fáze přípra na jarní část MSFL, jejíž
pravy
úv
úvodní
dvě kola ale možná
vz
vzhledem
k americkému turn nestihne...
naji
Foto: archív Večerníku >
>>> pokračování na straně 29

Foto: internet

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

Neotřesitelného suveréna, jakým jsou
v mužském basketbalu hráči Nymburku,
představují v českém ženském volejbalu hráčky
Prostějova. Jednou za čas se podaří některému
ze soupeřů zahrozit a zcela výjimečně i zvítězit,
na žádné pravidelné porážení to ale není a ty
rozhodující momenty si hlavní favorit dokáže
pohlídat. Srovnání obou gigantů je na místě
i vzhledem ke kvalitě kádru a mezinárodním
úspěchům, byť v tomto směru má výběr z Hané
navrch v tom, že se mu podařilo nejen kvalifikovat, ale i úspěšně reprezentovat v té úplně
nejprestižnější kontinentální oddílové soutěži.
Samozřejmě to není v českých podmínkách tak
populární sport jako třeba fotbal či hokej, ale
o fanoušky také nemá nouzi. A ty místní může
hřát, že se právě tady nachází to nejlepší, co může
česká ženská klubová scéna nabídnout. Posledním důkazem byl triumf v Českém poháru a lze
očekávat, že k němu o chvíli později přibude
i další extraligový titul, už sedmý v pořadí.

LUKA ŘÁDÍ VÍC NEŽ ZAMLADA
Musela to pro něj být další velice zvláštní sezona. Když se Vladimír Luka před pár lety vracel do Karviné, hrála se ještě v tomto slezském
městě druhá liga. Tuto soutěž kvůli finančním
problémům klubu vystřídal krajský přebor, ani
tehdy ale tamější rodák a odchovanec nezamířil
jinam. Mužstvo táhl průměrem téměř dvou
branek a více než tří bodů na zápas vstříc celkovému vítězství, v barážové bitvě mělo ale navrch
Valašské Meziříčí a vypadalo to opět jen na
čtvrtou nejvyšší domácí soutěž. Nakonec se
dostalo i na Karvinou, která se tak po roční pauze
vrátila zpět do druhé ligy, ale zdaleka ne v takové
kvalitě jako dříve, když na jaře 2013 po vyřazení
Jestřábů došli její hráči přes Přerov až do finále.
Nyní to byla od úvodu bitva o předposlední
místo, v níž se celý tým opět spoléhal na Luku,
podle bodů největší individualitu skupiny. Bývalý
Jestřáb dělal, co mohl, nikdo se k němu ale
nepřidal a bude to pro něj opět boj o záchranu.
S Jestřáby prožil dvě úspěšné baráže.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Již poosmé za sebou dokázaly prostějovské volejbalistky ovládnout
domácí pohár a jejich nadvláda
v této soutěži od roku 2008 tak
pokračuje i nadále. Ve finále jim
stačily jen tři sety.
DEBAKL
Budoucnost mužského hokeje
v Prostějově není ani přes uhájení
prvoligové příslušnosti jasná. Jak
přiznal šéf klubu Jaroslav Luňák,
rozhodnou až následující jednání,
mimo jiné s městem Prostějov...
ČÍSLO VEČERNÍKU

2 612

Poslední utkání této hokejové
sezony a současně rozhodující
střetnutí Jestřábů v boji o záchranu první ligy navštívilo více než
dva a půl tisíce lidí, tedy nejvíce
od loňské úspěšné baráže.
VÝROK VEČERNÍKU
„KONEČNĚ JSME SI
Foto: Tomáš Kaláb

HÁZENÁ SLIBUJE PŘEKVAPENÍ
Nesmírně napínavé souboje slibují nadcházející házenkářská kola nejen na čele, ale i v dolní
polovině druhé ligy. Již první tři jarní víkendy
ukázaly, že papírové předpoklady vždy neplatí,
a lze počítat s tím, že tak tomu bude i nadále.
O první místo si to asi rozdají už jen Ivančice s vedoucím Velkým Meziříčím, dalších sedm celků
se může umístit na čtvrtém i desátém místě.
Zde si zatím největší pozornost zaslouží Telnice.
Tento celek dokázal v minulých týdnech vyhrát
doma nad Prostějovem i Kostelcem na Hané,
neprohrál ani na palubovce favorizovaných Napajedel. Zatímco za jedenáct podzimních kol tak
získal jen šest bodů, za tři jarní střetnutí jen o bod
méně. Tabulkou stoupá i Brno „B“, u něhož se to
i vzhledem k extraligové základně očekávalo,
bod po bodu přidávají i výrazně zaostávající Bohunice „B“. Novou ztrátu tak nabírá jen Kuřim,
ale i oba regionální zástupci musí přidat, aby
neskončili na třetím či čtvrtém místě od konce.
To by bylo za očekáváním.

SÁHLI NA POHÁR
A PŘESTALI BÝT
KORUNNÍM PRINCEM!“
Generální manažer basketbalistů
prostějovského Ariete Petr Fridrich
neskrývá z nedávného triumfu
v Českém poháru velkou radost
KOMETA VEČERNÍKU

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
Prostějovská tenistka dokázala
poprvé v kariéře zdolat někdejší
ně
světovou
je
jedničku
Viktorii
A
Azarenkovou,
o
ovládla
turn v Dauhá
naj
a posunula se na
je
jedenácté
místo
že
žebříčku
WTA
ve
v dvouhře.
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Šafářová poprvé vyhrála Davis Cup v Ostravě už o tomto víkendu
Austrálie přijede bez Kyrgiose, v české nominaci je i Pavlásek!
turnaj Premier Tour
DAUHÁ, PROSTĚJOV Triumfem
Lucie Šafářové skončil špičkově
obsazený turnaj v Dauhá. Prostějovská hráčka porazila všechny
své soupeřky a získala šestý titul
v kariéře. V nejnovějším žebříčku
WTA se dostane na jedenácté místo, což je její dosavadní maximum.
Šafářová během celého podniku
ztratila jediný set. „Celý týden
jsem si nádherně užila,“ prohlásila
Šafářová.
V prvním kole porazila australskou
veteránku Stosurovou a vzápětí v těžkém zápase skolila turnajovou pětku
Makarovovou z Ruska. Nenasazená
tenistka i dál kosila favoritky a do
finále přešla přes Němku Petkovičonou a Španělku Suárezovou. „Během
přípravy jsem opravdu hodně dřela
a věřila, že úspěch přijde. Tohle je odměna,“ uvedla Šafářová.

Ve finále osmadvacetiletá tenistka narazila na Azarenkovou, s níž prohrála
předcházejících šest zápas. Tentokrát
šla od začátku za úspěchem. V první
sadě získala dva brejky, v tom druhém
získala jedno podání soupeřky a to jí
stačilo k prvním titulu kategorie Premier Tour. Rozhodl o tom třetí mečbol, který potvrdilo jestřábí oko. „Z titulu jsem nadšená, je to krásný pocit.
Vyhrála jsem turnaj po dlouhé době
a navíc po výborných výkonech,“ těšilo Šafářovou.
Karolína Plíšková tentokrát skončila
již ve druhém kole, ve čtvrtfinále se
s turnajem rozloučila Petra Kvitová.
Obě tenistky vyřadila Suarez-Navarrová. Šafářová pak své kamarádky
pomstila v semifinálovém utkání.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 22 dnešního vydání

„Už jsem blízko,“
raduje se vítězka z Dauhá
DAUHÁ, PROSTĚJOV Jediná
příčka dělí prostějovskou tenistku Lucii Šafářovou od postupu do
světové desítky. Brněnská rodačka
na začátku sezony prohrála těsně
několik zápasů, teď ale slaví velký
úspěch. „Společně se semifinálovou účastí ve Wimbledonu je to
můj nejlepší výsledek ve dvouhře,“
prohlásila po vítězném tažení katarským turnajem v Dauhá Lucie
Šafářová.
●● Turnaj vás zastihl ve špičkové
formě. Myslela jste od začátku na
vítězství?
„Tak jsem neuvažovala. Ale cítila jsem,
že se neustále zlepšuji. Vážně se mi dařilo. Řekla jsem si, že bych mohla této
příležitosti využít a dosáhnout až na
trofej.“
●● V rozhodujícím utkání jste narazila na Azarenkovou, kterou se
vám ještě nepodařilo porazit. Měla
jste z utkání obavy?

„To ne. Prostě jsem si finále užila, zápas
i atmosféru. Přitom jsem docela riskovala, ale to je třeba, pokud chce člověk
vyhrát. Zvládla jsem všechno opravdu
parádně.“
●● V novém vydání žebříčku WTA
budete jedenáctá. Jste spokojená?
„Opravdu jsem šťastná. Baví mě hrát
a bojovat o vítězství, hra je vyrovnanější. S koučem jsme udělali pořádný
kus práce. Současně ale věřím, že ještě
nejsem na vrcholu, doufám, že výkony
budou ještě lepší.“
●● Momentálně ale podáváte nejlepší výkony v kariéře...
„Všechno to do sebe zapadá. Dozrála
jsem a také se mi vyhýbají zranění, což
je strašně důležité.
●● Vaším cílem pro letošní sezonu je
posun do Top Ten. Kdy si ho splníte?
„To se nedá naplánovat. Ale chybí mi
už jenom krůček, jsem hodně blízko!
A s koučem uděláme cokoliv, aby se to
podařilo.“
(lv)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Hned
polovinu daviscupového týmu České republiky, který v termínu od
6. do 8. března nastoupí v prvním
kole Davisova poháru proti Austrálii, vytvoří hráči TK Agrofert Prostějov. O postup budou, při neúčasti
omluveného Tomáše Berdycha
a zdravotně indisponovaného Radka Štěpánka, usilovat Jiří Veselý
a Adam Pavlásek. Kvarteto doplňuje
jednička týmu Lukáš Rosol, který
taktéž patří pod stáj manažera Miroslava Černoška Česká sportovní,
a třiatřicetiletý debutant Jan Mertl.
„Adam Pavlásek na začátku roku
porazil Fogniniho a odehrál dobré
utkání s Isnerem. Honza Mertl výborně podává a ostatní ho budou
potřebovat na sparing,“ vysvětlil
nominaci nováčků nehrající kapitán
týmu Jaroslav Navrátil.
S největší pravděpodobností do

dvouher nasadí Rosola a Veselého. Oba se však na začátku roku
výsledkově trápí a v prvním kole
svých turnajů vypadli i v uplynulém týdnu. „Lukáš v loňské sezoně
udělal velký pokrok, nicméně bych
si přál, aby měl lepší výsledky než
v poslední době. Jirka měl na antukových turnajích většinou těžké
rozlosování, a možná pod tíhou
nutnosti nezvládl ani poslední duel
se Slovincem Rolou, který měl papírově vyhrát. Doufám ale, že v Davis
Cupu naváže na zkušenosti z posledních zápasů v týmové soutěži,“ poznamenal s vírou v lepší zítřky svých
nových opor Navrátil. V ostravské
ČEZ Aréně se bude hrát na tvrdém
povrchu, tentokrát by však měl být
pomalejší než obvykle. „Je to dáno i
soupeřem. Rychlost by tentokrát nebyla naše výhoda,“ vysvětlil nehrající
kapitán národního výběru.

Austrálie dorazí na sever Moravy taktéž oslabená, obejít se totiž musí bez své jedničky Nicka
Kyrgiose. Čtvrtfinalista US Open
se omluvil kvůli zdravotním problémům se zády. Soupeř českého týmu
se tak bude opírat o výkony Bernarda Tomice, Sama Grotha a bývalé
světové jedničky Lleytona Hewitta.
Sestavu s největší pravděpodobností
doplní talentovaný Thanasis Kokkinakis, v roli sparingpartnera dorazí i
Alex Bolt. A v každém případě jsou

Australané odhodlaní zvítězit. „Proti
jednomu z nejlepších týmů na světě
to nebude jednoduché. Ale máme
dobrý tým a budeme se rvát,“ tvrdí
odhodlaně nehrající kapitán Wally
Masur. „Austrálie je hodně těžký
soupeř. Čeká nás nesmírně těžké
utkání, ve kterém se nedá určit favorit. Doufám, že nám pomůže domácí
prostředí, které v nedávné minulosti
přispělo k velkým úspěchům. Pro
postup uděláme maximum,“ řekl
Navrátil.
(lv)

nominace pro 1. kolo Davis Cupu

Èeská republika vs. Austrálie
OSTRAVA - ÈEZ ARÉNA

pátek 6. až nedìle 8. bøezna 2015

Lukáš Rosol (30.)
Jiří Veselý (46.)
Jan Mertl (218.)
Adam Pavlásek (239.)

Bernard Tomic (42.)
Sam Groth (69.)
Lleyton Hewitt (99.)
Thanasis Kokkinakis (138.)

Berdych trápil Djokoviče a opět postoupil až do semifinále
DUBAJ, PROSTĚJOV Povedený
začátek sezony prodloužil Tomáše Berdych, který v každém
turnaji postoupil minimálně do
semifinále. Povedlo se mu to také
v Dubaji, kde nestačil až na Novaka Djokoviče. Světovou jedničku
trápil ve třech setech. „Snažil jsem
se a čekal na své šance. Nevyšlo

to,“ litoval porážky prostějovský
tenista.
Člen TK AGROFERT Berdych
neměl v průběhu turnaje snadné
soupeře, přesto na úvod přešel přes
houževnatého Francouze Chardyho
pak si poradil s Italem Bolellim ve
třech setech. Pro českou jedničku
to bylo pětisté vítězství na okruhu

ATP. Druhou pětistovku načal ve
čtvrtfinálovém utkání proti Ukrajinci Stachovskému. „S novým koučem
pořád pracujeme a do hry dáváme
nové věci. Všechno si postupně
sedá,“ konstatoval Berdych.
V semifinále s Djokovičem sice
v prvním setu nezískal jedinou hru,
pak se ale dokázal vrátit a vynutil si

třetí set. Rozhodující sadu rozhodl
jediný brejk v páté hře. „Pořád jsem
doufal, že ještě přijde jedna šance na
obrat. Nedočkal jsem se,“ krčil rameny Berdych.
Jiří Veselý skončil svoji cestu po Jižní
Americe v Buenos Aires už v prvním
kole, když nestačil na v žebříčku níže
postaveného Slovince Robu. (lv)

Tenistky budou o postup do finále Fed Cupu hrát v Ostravě
OSTRAVA, PROSTĚJOV V oblíbené ČEZ Aréně budou tenistky
České republiky bojovat o postup
do finále Fed Cupu. Proti Francii
nastoupí o víkendu 18. a 19. dubna. V Ostravě odehrají tenistky
třetí zápas v průběhu posledních
tří let, předchozí dva zápasy vyhrály. „V této hale se nám hraje
dobře. Špičkové zázemí a skvělí
fanoušci nám pomáhají k odpovídajícím výkonům,“ tvrdí česká
jednička Petra Kvitová.
Francie vedená kapitánkou Amélií

Mauresmovou, zároveň trenérkou
Brita Andyho Murrayho, se v prvním
kole postarala o senzaci. V Itálii prohrávala už 0:2, ale nakonec zvítězila
3:2. O další překvapení se pokusí také
v semifinálovém duelu. „Čeká nás
velmi atraktivní utkání proti nečekaným soupeřkám, tak jsem rád, že se
nám podařilo dohodnout se zástupci
města Ostravy a Moravskoslezského
kraje na tom, že zápas se odehraje ve
vítkovické aréně, což je pro české tenistky i tenisty doslova domácí prostředí,“ prohlásil Miroslav Černošek,

majitel agentury Česká sportovní,
která zápasy Fed Cupu i Davis Cupu
organizačně a marketingově zajišťuje.
Obhájkyně loňského vítězství postoupily mezi čtyři nejlepší týmy po
vítězství v Kanadě, i když do zápasu
nenastoupila Petra Kvitová a Lucie
Šafářová. Obvyklé opory již budou
pro další kolo k dispozici. „Na určení sestavy máme ještě hodně času.
Obecně mě ale těší, že se našim hráčkám na turnajích daří. Budeme mít
z čeho vybírat,“ prohlásil nehrající kapitán fedcupového výběru Petr Pála.

Semifinále se bude hrát v době finálové série hokejové extraligy a v
ČEZ Aréně mají domácí prostředí
Vítkovice, které můžou do boje o
český titul postoupit. „Máme dohodu
se zástupci Českého svazu ledního
hokeje a vítkovického klubu a jsme
společně připraveni na řešení případných termínových kolizí. Oceňujeme
velmi vstřícný přístup právě svazu
ledního hokeje, kterému zkrátíme čas
na přípravu světového šampionátu,“
řekl mluvčí České sportovní Karel
Tejkal.
(lv)

Prostějovský boxer Pavel Ján se stal mistrem republiky!
MOST, PROSTĚJOV Ve dnech 13. až
15. února se mladí boxeři BC DTJ Prostějov představili na Mistrovství České republiky školní mládeže a kadetů v Mostě. Do
kraje uhelných dolů vyrazilo z Prostějova
pod vedením trenéra Martina Klíče pět
borců. Nazpět se vrátili obohaceni o celkem
tři cenné kovy – zlato, stříbro i bronz.
„Chci klukům poděkovat za jejich píli v
přípravě a samozřejmě za jejich vzornou
reprezentaci nejen oddílu a oblasti, ale taktéž našeho města Prostějova. Děkuji také
všem sponzorům za jejich podporu a Petru
Novotnému, který výchovu mládeže v našem oddíle postavil opět na nohy,“ radoval
se spokojený mládežnický kouč BC DTJ
Prostějov Martin Klíč.
Hned v pátek se ve vyřazovacích bojích
o medaile rvali nejmladší talenti Adam Uhlík
a Dominik Reiter. Adam se utkal ve váze do

30 kilogramů s domácím Štěpánkem z Mostu
a podlehl mu ve třetím kole technickým k.o.
„Štěpánek byl v této váze favoritem a potvrdil to v neděli, když se stal mistrem republiky. Adam sice boxoval dobře, ale o čtyřicet
zápasů zkušenější Štěpánek mu nedal šanci,“ zhodnotil jeho vystoupení kouč Klíč.
Ve váze do 36 kilogramů se prostějovský
Dominik Reiter utkal s Bradáčem z Jičína.
Zápas byl vyrovnaný a Dominik ukázal, že
výkonnostně stoupá stále vzhůru. Bohužel
začal boxovat až od druhého kola a ztracené body už nedohnal.
„Výsledek 2:1 na body ve prospěch Bradáče rozhodl o tom, že první den turnaje nebyl
zrovna úspěšný. Stále však zůstala v ohni tři
želízka – Štěpán Sedlák, Adam Špičák a Pavel Ján,“ pokračoval Klíč ve svém ohlédnutí.
Druhý den turnaje se ve váze do 66 kilogramů utkal Štěpán Sedlák s Řezníčkem

z Dukly Olomouc. Štěpán svého soupeře
dobře znal, protože ho třikrát porazil na
oblastní lize, výsledek měl být tedy jasný.
„Bohužel pod tíhou nervozity a povinnosti vyhrát Štěpán nedokázal, chyboval
a nakonec prohrál na body. Bylo to pro mě
zklamání, protože jsem Štěpána viděl až ve
finále. Štěpán má srdce bojovníka ale chybí mu zkušenosti,“ litoval nenaplněných
ambicí Klíč, byť alespoň malou útěchou
byla bronzová medaile.
Ve druhém semifinále se ve váze do
75 kilogramů utkal Adam Špičák s Bulecou z Mostu. „Tento zápas byl jednoznačně v režii Adama a po technickém k.o. ve
druhém kole jsme měli prvního finalistu,“
radoval se prostějovský kouč. Tím druhým byl ve váze nad 80 kilogramů Pavel
Ján. Ten postoupil volným losem až do
finále jakožto nejzkušenější z trojice bo-
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xerů v této váze, která nebývá v kategorii
mládeže a kadetů nikdy zcela obsazena.
Adam Špičák bohužel neobhájil loňského
mistra republiky, prohrál s ústeckým Kroupou ve finále 2:1 na body a získal stříbro.
To Pavel Ján se ve finále utkal s ostravským Kloskem, který mu byl vyrovnaným
soupeřem. „Pavel zabojoval, dal do zápasu
všechno a zkušenostmi dokázal zvrátit průběh zápasu ve svůj prospěch. Mládežnický
oddíl BC DTJ Prostějov tak má dalšího mistra České republiky ve své sbírce,“ užíval si
zlatého úspěchu Martin Klíč.
A radost z výsledků měl i starosta celé DTJ
a trenér „áčka“ Petr Novotný. „Snažíme
se kvalitně pracovat s mládeží, abychom
si postupně vychovali borce pro interligu,
a gratuluji klukům i Martinu Klíčovi, jakých
úspěchů se jim podařilo dosáhnout,“ sdělil
spokojeným hlasem.
(mk, jim)

Pětice mladých boxerů vedená Martinem Klíčem vybojovala na severozápadě Čech hned
tři medaile.
Foto: BC DTJ Prostějov
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BUREŠ VYCHYTAL v přípravě se Zlínem remízu Fotbalisté Protivanova
„Sami jsme si nafackovali,“ litoval zlínský trenér Páník

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

FC F ZLN
1.SK PV

1:1

OTROKOVICE Na značně omšele působícím fotbalovo-atletickém
stadionu TJ Jiskra v Otrokovicích
sehrál 1.SK Prostějov další přípravné utkání, a znovu proti druholigovému celku. V generálce
před startem FNL si jej pozval Zlín.
Byli to právě „Ševci“, kdo mohli
v závěru první půle získat rozhodující náskok, díky výbornému
brankáři „eskáčka“ Burešovi ale
vydržel bezbrankový stav. Po přestávce pak vstřelila obě mužstva
po gólu, načež se tedy v sobotním
poledni rozešla smírně.
Rozpadající se betonové ochozy
v Otrokovicích připomínaly značně
zmenšený strahovský stadion. Podle
zápisu domácí FC FASTAV musel
dokonce vyslat své správce, aby na
brankové konstrukce upevnili kvalitní sítě. Pochmurný dojem ještě
umocňoval téměř tragický terén, který byl měkký a podmáčený, na němž
se nedaly dělat zázraky. Ostatně zázrakem bylo přežít zápas bez zranění.
Na tento „pažit“, který po několika
desítkách minut začal připomínat

spíše oraniště, poslal trenér František
Jura standardní základní jedenáctku
s Pančochářem na levém kraji zálohy.
Domácí, které sledoval nový manažer
Grygera, naskočili i se svojí další legendou Hubáčkem.
V úvodu utkání centr Kopečného
proletěl šestnáctkou hostí bez povšimnutí, jinak kompaktně hrající
Prostějov svému soupeři nic podstatného nedovolil. Skvěle chytající
Bureš nejprve dvakrát vychytal Poznara, v závěru poločasu tentýž hráč
v situaci dva na nikoho vyzval ke skórování Bartolomeua, Bureš se ale rychle
přesunul. Ani Železníkův pokus k tyči
pro něj nebyl neřešitelný. A aby toho
nebylo málo, po chytré Železníkově
přihrávce pílil na Bureše Kopečný,
i pro něj ale byla prostějovská svatyně
zakletá. Jedinou šanci na druhé straně
neproměnil hlavičkou Kroupa, když
ho dobrým centrem našel Koudelka.
Hned po změně stran se přece jen rozvlnila žlutomodrá síť za vystřídavším
Kofroněm, radost Zlínu ale pokazil
ofsajd. A tak až Železníkova hlavička
po Pazderově rychlém úniku a centru zprava se konečně počítala - 1:0.
Zhruba čtvrthodinky před koncem
ale přišlo nečekané vyrovnání. Po
Krejčířově autu a Sečkářově centru
do vápna Benčík doslova sestřelil kolegu Hájka. Míč se odrazil ke Koudelkovi, který tvrdou a přesnou bombou
propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:1.
Zlín se ještě v závěru snažili strhnout
vedení na svou stranu, Prostějov ale
důslednou obranou žádnou změnu
skóre nepovolil.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Hlavičkující Martin Sus (vlevo) tady sice předvedl, že má nad zlínským kapitánem Železníkem navrch, ten ale v druhé půli vstřelil jediný gól žlutomodrých. Foto: Tomáš Kaláb

ÚSTY

PROSTĚJOV Úvod a závěr právě
uplynulého měsíce února se nesl
ve znamení souboje mezi otcem
a synem, respektive Kralicemi
a Určicemi. Zatímco první utkání
vyznělo lépe pro svěřence Petra
Gottwalda, odveta vítěze nepřinesla. Na „umělce“ prostějovského
areálu SCM Za Místním nádražím
viděli diváci dvě branky, přičemž
obě padly ze standardních situací.

Repete v podání přípravy Určic a Kralic:

PROSTĚJOV Náročné zimní soustředění si tým Sokola Protivanov
zpestřil i výšlapem do Moravskoslezských Beskyd. Hráči se tak
vydali na fotogenickou louku pod
Lysou horou a úspěšně zdolali
Smrk nacházející se v nadmořské
výšce 1276 metrů.
„Soustředění pro nás bylo vyvrcholením zimní přípravy a tento výstup
odměnou pro všechny za práci od
ledna. Celkem se zúčastnilo šestnáct
hráčů ‚áčka‘ i ‚béčka‘, takže účast byla

hojná,“ pochvaloval si kouč Josef
Pospíšil.
Až na pár nemocí a drobných šrámů
jsou všichni v pořádku a nyní jim už
začne i herní část přípravy. „Snad to
nezabije a vydržíme, uvidí se ale až
v soutěži. Sehrajeme celkem čtyři
přáteláky, máme Pivín, Vrchoslavice,
Jesenec a Plumlov,“ představil soupeře před začátkem soutěže. Jarní část
„B“ skupin I.B třídy začne pro fotbalisty Protivanova v neděli 5. dubna na
půdě Nových Sadů „B“.
(jim)

TRENÉRŮ

Bohumil PÁNÍK - FC FASTAV Zlín:
„Utkání bylo pro nás obrovsky důležité, protože tento přírodní terén je
úplně jiný, než umělá tráva. Hráči jsou po zimní přípravě překvapeni, co
na něm míč dělá. Nezvládli jsme tři nebo čtyři koncové situace, soupeři
stačilo využít jednoho nedorozumění v naší obraně k vyrovnání. Takový
gól prostě nesmíme dostat, máme utkání za každou cenu vyhrát. Neubránili jsme aut, nechali soupeře proběhnout před bránu a sami jsme si tam
nafackovali. Pokud soupeře nedorazíte, fotbal vám to pak vrátí...“
František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Trenér byl hodně těžký pro oba týmy. S prvními
asi pětatřiceti minutami jsem spokojen, hráli jsme
v bloku a soupeře k ničemu podstatnému nepustili.
V závěru poločasu jsme úplně vypadli ze hry, zůstávali hodně vepředu a rezultovaly z toho šance soupeře, kdy nás podržel brankář Bureš. Druhý poločas
byla hra hodně rozháraná, ale zápas jsme odehráli se
ctí, byť výtky se samozřejmě najdou. Třeba jsme si
na těžkém terénu zbytečně komplikovali situaci vzadu nic neřešícími přihrávkami. Zlín prokázal jasnou kvalitu, vypracoval si šance, takže s naším
výkonem a výsledkem můžeme být spokojeni. V minulých dvou utkáních
jsme si prověřili obrannou fázi, v posledních dvou před startem sezóny nám
zbývá dopilovat herní stránku, hrát tvořivě s balónem na kopačkách.“

Odvetný duel vítěze nepřinesl
S URČ
FC KRA 1:1
Již pro šesté přípravné utkání si určická družina vybrala za soupeře tradičního účastníka Krajského přeboru
z nedalekých Kralic na Hané, s nímž
se utkala již podruhé. Od úvodních
minut měli svěřenci Petra Gottwalda míč pod kontrolou a po zásluze
šli také brzy do vedení. Těsně po
dovršení první desetiminutovky byl
ve vápně nedovoleně zastaven Tomáš Zatloukal, penaltu s přehledem
proměnil kanonýr Tomáš Los – 1:0.
Až do pětatřicáté minuty se diváci
žádné vyložené šance nedočkali, oba
týmy pozorně bránily své protihráče.
Po jednom z dalších faulů za hranicí
vápna měly Kralice výhodnou pozici

DOBYLI BESKYDY

vyrovnat skóre. Petr Nečas, exekutor přímého kopu, mířil svůj pokus
přesně k tyči a mohl se tak se svými
spoluhráči radovat ze zaslouženého
vyrovnání – 1:1.
„Přenechali jsme iniciativu soupeři,
taktika spíše jako na venkovní zápas
s těžkým soupeřem. Vytvořili jsme
hustý obranný blok, ze kterého jsme
vyráželi do protiútoků, což se nám vyplatilo,“ podtrhl práci svých svěřenců
trenér Kralic Ivo Gottwald.
Do druhé půle poslal kouč Určic
hned tři čerstvé hráče, což se na hře
jeho týmu záhy projevilo. Do šancí
se dostával převážně divizní celek,
jeho snaha však končila na pozorné

kralické obraně. Hlavně šance Trajera
zaváněly gólem, mohlo ale udeřit i na
straně druhé. Nestalo se, a tak druhý
vzájemný duel těchto týmů v zimní
přípravě vítěze nepřinesl.
„Byl to další přípravný zápas, ve kterém se zkouší různé systémy a i my
jsme si chtěli osahat různé varianty.
Bylo vidět, že jsme na tom fyzicky
lépe, hlavně v závěrečné patnáctiminutovce, chyběly tomu jen ty
branky. Beru to však pozitivně, tyhle
zápasy nám můžou vhodně pomoci
pro mistrovské boje, “ reagoval na
dění na hřišti určický lodivod Petr
Gottwald.
(jp)
Statistiky utkání najdete na straně 22

Foto: archív klubu

Dorostenci se utkají
Za Místním nádražím
PROSTĚJOV Celkem šest týmů se zúčastní dorosteneckého fotbalového turnaje pořádaného Okresním fotbalovým svazem (OFS) Prostějov. Jednotliví startující se střetnou systémem každý s každým a na
prostějovské umělé trávě se tak stane dvě neděle po sobě. Vše zahájí 8.
března v osm ráno souboj Smržic s Kostelcem na Hané, o sto sedmdesát tři a čtvrt hodiny později přijde na řadu celkové vyhlášení a předání
cen.
Nejvyšší soutěž, a sice krajský přebor, hraje Kostelec na Hané, o patro níž nastupují v Olomouckém kraji Smržice i Protivanov a v Jihomoravském kraji
Drnovice. Toto kvarteto pak doplní účastník místního okresního přeboru
Pivín a Bohdalice hrající stejnou soutěž na Vyškovsku.
K utkáním mohou nastoupit hráči narozeni po 1. lednu 1996, hrát se bude
na dvakrát dvacet minut hrubého času a při bodové rovnosti má před skóre
přednost vzájemný zápas. Startovné činí patnáct set korun.
(jim)
Nedìle 8. bøezna 2015:

8.00: Smržice – Kostelec na Hané, 8.45: Bohdalice – Protivanov, 9.30:
Drnovice – Smržice, 10.15: Kostelec na Hané – Protivanov, 11.00: Pivín
– Bohdalice, 11.45: Protivanov – Drnovice, 12.30: Smržice – Pivín, 13.15:
Drnovice – Bohdalice.
Nedìle 15. bøezna 2015:

8.00: Kostelec na Hané – Pivín, 8.45: Smržice – Bohdalice, 9.30: Pivín
– Drnovice, 10.15: Bohdalice – Kostelec na Hané, 11.00: Protivanov –
Smržice, 11.45: Drnovice – Kostelec na Hané, 12.30: Protivanov – Pivín,
13.15: vyhlášení výsledků turnaje, předání cen.

Starší dorostenci „eskáčka“ se vyrovnali

Určicím, Gottwald zkouší Kopečného
exkluzivní reportáž
a rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Těmito efektivními nůžkami se sice Tomáš Los prosadit nedokázal,
v úvodu střetnutí však penaltovým kopem poslal Určice do vedení.
Foto: Josef Popelka

1.SK PV U19
KOUDELKA DO REPRE S URČ
>>> ze strany 27
Nejprve se ale Večerník zajímal, jak si Jan
Koudelka užil zápas, v němž srovnával skóre.
„Zlín byl hodně kvalitní soupeř, v zimní přípravě je výborný, ale na tomto hřišti se rozdíly
relativně smazaly, což byla naše výhoda. Na
kvalitnějším terénu by to byl větší fofr a výsledek asi jiný,“ usoudil rtuťovitý záložník a střelec jediné branky 1.SK Prostějov. Nabízelo se
srovnání dvou posledních soupeřů válejících
FNL. „Těžko hodnotit dva poslední duely...
S Opavou jsme hráli na umělé trávě, což je
něco úplně jiného. Určitě jsme nepropadli,
ale zbývající tři týdny do soutěže ještě bude
na čem pracovat. Těžko říct, co nám dovolí
poslední dva soupeři v přípravě, ale s takovou

hrou bychom měli uspět,“ přešel Koudelka
od hodnocení minulého k výhledu na nejbližší dva týdny.
A jak to tedy bude s reprezentací v malé kopané? „V pondělí a úterý máme dvoudenní soustředění v Praze s několika tréninky. Sejde se
nás dvacet hráčů do pole plus čtyři brankáři,
takže se rozdělíme na dva týmy a každý odehraje po dvou přípravných utkáních s pražskými celky,“ shrnul krátký program.
K sestavě z posledního ME přibyli další hráči, které si trenéři vyhlédli během kvalifikací
a Final 4 Mistrovství ČR. Poté bude oznámena finální nominace do USA. Turnaj se odehraje od 21. do 29. března v devíti městech
USA a Kanady.
(tok)

1:1

PROSTĚJOV Na zatím nejtěžšího
soupeře v předsezónních prověrkách
narazili starší dorostenci „eskáčka“
minulé úterý, kdy je na „umělce“
areálu SCM Za Místním nádražím v
Prostějově prověřily divizní Určice.
V modrém dresu hostí se objevili dva
nedávní fotbalisté Weisserova výběru
´U19 - na stoperu Marek Hloch, na levém kraji zálohy Vít Kopečný.
Starší dorostenci 1.SK Prostějov přes
zimu mírně obměnili kádr. Na místě
stopera se místo Hlocha zabydluje Prokop, z testů v brněnské Zbrojovce se

vrátil Gottwald, kterého v útoku doplní
Kováč, vrátivší se z hostování v Konici.
Mezi výrazné tváře patří také Přikryl,
který se ocitl už i v hledáčku trenéra
Františka Jury, a Zapletal, jehož si kouč
Weisser „vytáhl“ z výběru ´U17.
Proti svým vrstevníkům nebo týmům
od krajského přeboru níž se „devatenáctce“ dařilo. „Největší prověrkou
měla být Kroměříž, která vede tabulku
naší soutěže, ale zápas to kvalitativně nepotvrdil,“ poznamenal vedoucí
týmu Rostislav Čech. Proto byly tím
nejtvrdším oříškem Určice, konsolidující se pod Petrem Gottwaldem. Soupeř navíc vyzkoušel v záloze Víta Kopečného. „Byl jsem s trenérem Jurou
předběžně domluven, protože je jasné,
že to v jarní části opět vypadá na hostování. S trenérem Gottwaldem jsem
se dnes dohodl na zkoušce,“ vysvětlil
exkluzivně Večerníku Kopečný.
„Víťa si zaslouží dostat příležitost, na
levou stranu posilu potřebujeme, takže bychom jeho přítomnost na jaře
uvítali. Talent určitě má, potřebuje
hlavně praxi a psychickou pohodu,“
doufá Gottwald. Jeho tým začal ve

Dorostenci 1.SK Prostějov (v oranžovém) překvapili divizní Určice aktivní hrou
a individuální technikou.
Foto: Tomáš Kaláb

velkém stylu a v první dvacetiminutovce měl převahu, kterou ovšem vyjádřil pouze dvěma loženkami, které
bravurně zneškodnil gólman Konečný, ostatní pokusy se nevešly mezi tři
tyče. „Nejsme efektivní v koncovce,
měli jsme vést nejméně dva nula a
zápas by nabral jiný směr,“ litoval po
zápase Gottwald.
Poté se hra opticky vyrovnala a v samém
závěru první půle po hrubce určických
zadáků skóroval Zapletal. I po změně
stran hráli prostějovští mladíci agresivně,
v individuální technice mnohdy soupeře
převyšovali. Několik brejkových příležitostí zůstalo nevyužito, což se logicky
nelíbilo trenéru Weisserovi. Chvíli to
vypadalo, že Určicím dochází dech, pak

si ale na centrovaný balón naskočil Trajer
a přesnou hlavičkou vyrovnal.
Po zbytek zápasu Určice kontrolovaly
hru, ani jednomu týmu se nepodařilo
strhnout vítězství na svou stranu. „Byl to
v přípravě nejkvalitnější soupeř. Vyzkoušeli jsme si hru v bloku s napadáním soupeře a sázkou na brejky, které ovšem musíme využívat,“ hodnotil zápas Weisser.
„Divize je pro mě velká škola, už se těším na mistrovské zápasy,“ usmíval se
Marek Hloch, který na hřišti dokázal
„srovnat“ i parťáka Zbožínka. „Tato
stoperská dvojice bude naše primární
volba, Skopalíkovu kreativitu lépe využijeme na jiném postu,“ má jasno Gottwald.
(tok)
Statistiky utkání najdete na straně 22

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

Fotbal Extra - 13. díl

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Jarní část fotbalových soutěží už nelítostně klepe na dveře a regionálním mužstvům tak pomalu končí zimní spánek. Nastává čas na
finále celé přípravy pro zbytek ročníku a ke svému cíli se blíží i seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlížející se za podzimním děním na
zelených trávnících.
Po úvodním sumáři mužských i mládežnických soutěží, vložené příloze
věnované působení 1.SK Prostějov v Moravskoslezské fotbalové lize
a následnému připomenutí určického boje o únik z divizního dna se
o svůj prostor přihlásil krajský přebor. Nejprve jsme servírovali pohled
do tabulek i statistik soutěže a podrobnou analýzu Kralic na Hané, o číslo
později se zaměřili na Konici a Klenovice na Hané. Posléze se dočkali
fanoušci Lipové, Čechovic a Mostkovic, přišla totiž chvíle pro I.A třídu, v níž
má Prostějovsko tři úspěšné zástupce. Ke slovu přišla i osmička regionálních zástupců v I.B třídě, tedy Plumlov, Otinoves, Kostelec na Hané, Pivín
a Vrchoslavice v„A“ skupině, Protivanov, Jesenec, Hvozd v„B“ skupině.
Nyní nastává podrobnější rozbor zástupců v soutěžích pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov, Nejprve to byly dva díly
věnované Přeboru OFS mužů, poté stejné kvantum místa dostala i III.
třída. Nyní tak poprvé nakoukneme i do nejnižšího mužského klání,
konkrétně se bude jednat o nejlepší pětici Brodek u Konice, Plumlov
„B“, Kostelec na Hané „B“, Pavlovice u Kojetína a Tvorovice. Příště se
dočká zbytek účastníků IV. třídy a vše uzavřou fotbalistky Kostelce na
Hané a Mostkovic.

TABULKA IV. TØÍDY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI:
Mužstvo
1. TJ Jiskra Brodek u Konice
2. TJ Sokol Plumlov „B“
3. TJ FC Kostelec na Hané „B“
4. TJ Pavlovice u Kojetína
5. Sokol Tvorovice
6. TJ Sokol Vrahovice „B“
7. TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
8. TJ Biskupice
9. TJ Sokol Přemyslovice „B“
10. FC Moravia Doloplazy
11. Sokol Ivaň

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

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

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

P
0
0
2
3
4
5
5
7
8
8
9

S
60:7
48:10
58:20
36:23
32:20
28:38
35:34
15:37
14:25
18:44
10:45

B
32
30
25
22
18
18
17
11
9
9
6

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

12. TJ Želeč

11

0

1

10

9:60

1

0

TABULKA DOMA:

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

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

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

(13)
(11)
(7)
(7)
(2)
(3)
(1)
(-8)
(-6)
(-6)
(-12)
(-17)

TIP VEČERNÍKU
na poøadí IV. tøídy OFS
Prostìjova po podzimní
èásti v sezónì 2014/2015
1. Brodek u Konice
2. Pavlovice u Kojetína
3. Plumlov „B“
4. Vrahovice „B“
5. Kostelec na Hané „B“
6. Tvorovice
7. Doloplazy
8. Biskupice
9. Želeè
10. Ivaò
11. Pøemyslovice „B“
12. Brodek u Prostìjova „B“

KOMENTÁØ
Čelo soutěže zůstalo díky postupu jak
vítězných Kladek, tak druhého Protivanova „B“ i třetích Čech pod Kosířem
uvolněno a otázka zněla, jestli se na něm
usadí ti sestupující z vyšší soutěže, nebo
se mezi zbývajícími celky najde vážný
vyzyvatel. Navrch měla první varianta.
Na čele se tak od počátku usadil Brodek
u Konice, po celou dobu ho věrně stínuje Plumlov „B“ a zejména díky výborné
domácí bilanci se drží i čtvrté Pavlovice
a šesté „béčko“ Vrahovic.
Aktuální lídr měl na jaře velkou smůlu. Vzhledem k sestupu Nezamyslic
do okresního přeboru a redukci počtu
účastníků druhé a třetí třídy ze šestnácti na čtrnáct se muselo poroučet hned
pět celků. A až poslední kolo určilo, že
součástí kvinteta bude i brodecká Jiskra.

Ještě nedávno se potkávali hráči Skalky a Plumlova „B“ ve III. třídě, nyní
tyto dva celky dělí hned dvě soutěže.

Fotbalisté Sokola Bedihošť totiž tehdy
svou jízdu jarní částí zakončili výhrou
6:4 na půdě Pivína „B“, zatímco jejich
hlavní konkurent doma padl 1:2 se třetím Tištínem.
Brodek u Konice dokázal i díky nově
zavedenému penaltovému rozstřelu
zvítězit ve všech případech, navíc Želči
a Vrahovicím „B“ nadělil doma příděl
13:0, Pavlovicím 6:0, Kostelci „B“
5:0. Hned sedmkrát z toho byla výhra
s čistým kontem, což v součtu značí

i nejlepší ofenzivní sílu a také defenzivní práci.
Plumlovské „béčko“ procházelo před rokem složitým obdobím. Po vítězství ve IV.
třídě se od něj čekalo, že se usadí uprostřed
vyšší soutěže a sezonou projde bez výraznějších starostí. Jenže opak byl pravdou
a už několik kol před koncem bylo jasno.
V létě tak nastaly změny a i díky nižší
konkurenci to stačí na druhou pozici. A to
jen vinou prohraných penalt s Brodkem u
Konice, protože jinak jen ztráta jednoho

Pavlovice neztratily doma ani bod

TABULKA VENKU:
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Poøadí
støelcù:

1. Brodek u Konice 5
2. Plumlov „B“
5
3. Kostelec „B“ 5
4. Tvorovice
6
5. Pavlovice
6
6. Brodek „B“
6
7. Vrahovice „B“ 6
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6
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17:5 14
26:4 14
24:16 9
13:11 9
11:19 7
15:25 6
14:30 6
8:19 6
2:17 0
2:24 0
3:28 0
2:28 0

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

21–Radim
R d Žondra
Ž d (BrodekuKonice),
16 – Petr Merta (Kostelec na Hané
„B“), 15 – David Trajer (Plumlov „B“),
14 – Petr Piňos (Brodek u Prostějova
„B“), 10 – Jakub Jozek (Doloplazy),
Evžen Sovík (Plumlov) „B“, Pavel Svoboda (Pavlovice), 9 – Vincenc Hauer,
8 – Vojtěch Svoboda, 6 – Hubert Burget (všichni Brodek u Konice), Ondřej
Čarný (Plumlov „B“), Petr Klobouk,
Jan Typner (oba Brodek u Prostějova
„B“), Petr Kolečkář (Tvorovice), Martin Kučera (Vrahovice „B“), Michal
Vařeka (Kostelec na Hané „B“).

4 – Radim Žondra (Brodek u Konice), Přemysl Emperger (Pavlovice),
Martin Pěček (Ivaň), Štefan Kašík
(Tvorovice), 3 – Imrich Duplinský
(Biskupice), Pavel Svoboda (Pavlovice), Petr Klobouk (Brodek u Prostějova „B“), Martin Kutáč (Ivaň), Pavel
Kiška (Plumlov „B“), Oldřich Kovář
(Přemyslovice „B“), Petr Kolečkář, Jaroslav Králík (oba Tvorovice), Tomáš
Kupčík (Želeč).

Hráèi s nejvíce

Pøehled karet
1 – Jakub Nakládal (Doloplazy),
Josef Netopil (Želeč).
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Velkou obměnou prošla v letní pauze
nejnižší okresní soutěž mužské kopané.
Nejlepší trio uplynulého ročníku postoupilo o patro výš a „béčko“ Otaslavic skončilo úplně, naopak Kostelec na
Hané „B“ obnovil činnost a ze „trojky“ se
poroučelo hned pět mančaftů, přičemž
rezerva Zdětína se taktéž rozhodla nepokračovat v činnosti. Suma sumárum
se tak počet oddílů o jeden zvýšil.
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Domácí
návštìvnost:
431 – Brodek u Konice, 430 – Želeč,
381 – Plumlov „B“, 275 – Brodek u
Prostějova „B“, 259 – Vrahovice „B“,
257 – Kostelec na Hané „B“, 227 – Biskupice, 220 – Ivaň, 215 – Přemyslovice „B“, 213 – Doloplazy, 200 – Pavlovice u Kojetína, 153 – Tvorovice.

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu

●● více informací
●● více fotografií

Sestava Pavlovic těžila na podzim z nedobytné domácí tvrze, i díky tomu je zatím čtvrtá nejlepší.

Pouze dva týmy aktuálního ročníku
IV. třídy OFS Prostějov se mohou
pochlubit stoprocentní bilancí na
vlastním trávníku. Jedná se o vedoucí Brodek u Konice, jemuž za
jedenáct kol utekl jediný bod, a také
o Pavlovice u Kojetína. Nedávný
účastník bojů o postup do okresního přeboru a ještě loni na jaře člen
III. třídy si doma vedl na jedničku
a také díky tomu přezimuje na čtvrtém místě.
„Do soutěže jsme šli s cílem vyhrávat
doma a zachránit tak fotbal na dědině.
Je důležité, aby chodili diváci, ven jich
zpravidla až tolik nejezdí, to spíše jen
do blízkých Tvorovic či Doloplaz,“
přiblížil situaci trenér pavlovických
fotbalistů Jaromír Pospíšil. A hráči se
dokázali s tímto úkolem vypořádat
náramně. Vše zahájili na konci srpna
výhrou 5:3 nad Brodkem u Prostějova „B“, poté zdolali 4:0 Tvorovice
i Přemyslovice „B“, dokonce 7:0 vyprovodili Doloplazy a excelentní bi-

lanci zakončili pátou výhrou nad Vrahovicemi „B“ v poměru 5:1.
„Oproti 'trojce' tu rozdíl je, pozorovali
jsme jej v utkáních s celky, které stejně
jako my sestoupily, a s těmi zbylými. Jde
zejména o přístup a o tom, jak se mančafty nescházejí. Doma jsme tak soupeře
přehrávali, ale venku jsme měli problémy. Kdo má nohy, ten tam hraje,“ přiznal
pavlovický kouč neblahou realitu.
I z tohoto důvodu tak považuje
v momentálním stavu IV. třídu pro
Pavlovice za optimální. „Co jsem
se bavil s klukama, tak ti by samozřejmě chtěli postoupit, ale to je nereálné
a ve třetí třídě nemáme co dělat. Uvítal bych ale nejezdit za Prostějov.
Mladí totiž mají spoustu jiných zájmů
a než absolvovat padesátikilometrový
výlet, to raději zůstanou doma,“ nezastírá strasti Pospíšil.
Obtížným úkolem je také uspořádat
alespoň jeden trénink týdně. „To je
neskutečná věc! Víceméně se netrénovalo a byli jsme rádi, že jsme se sešli

Foto: archiv klubu

na zápas. Aktuální zimní příprava je
ale až nebývale úspěšná, kluci chodí
a scházíme se v nově zrekonstruované
sokolovně,“ chválil Pospíšil s tím, že
v sobotu 14. března odehrají Pavlovice
přátelský zápas s Pačlavicemi „B“, konkrétně se tak stane v Morkovicích.
Kádr zůstal beze změny a přáním trenéra je, aby se dostatek fotbalistů scházel
až do konce sezony. „Zhruba osmnáct
lidí má platnou registračku FAČR, ale
nestalo se, abych mohl vystřídat třikrát,
o pěti ani nemluvě. Když nás doma
bylo čtrnáct, tak to bylo výborné, stejně
jako dvanáct venku,“ zmínil Pospíšil.
Ve zbytku soutěže favorizuje dosud vedoucí Brodek u Konice, byť si je vědom
nevyzpytatelnosti rezerv Plumlova
či Kostelce. „My jsme venku prohráli
jen u prvních tří. Chybí nám fyzička
a zejména fotbalovost, to je hlavní problém. Když se povedou tři přihrávky po
sobě, je to ve 'trojce' na potlesk jako při
gólu,“ poukázal kouč Pavlovic u Kojetína Jaromír Pospíšil.

bodu za penaltovou výhru v Kostelci. Při
příznivé situaci v krajských soutěžích ale
mohou slavit oba dva nejlepší.
Právě kostelecké „béčko“ je celkem,
s nímž alespoň redakce Večerníku nepočítala až na absolutní čelo. Jenže skvělou
střeleckou formu předvedl Petr Merta
a také jeho šestnáct branek přispělo
k až osmi výhrám, téměř šedesáti trefám
a hned pětadvaceti bodům. Až za Kostelcem skončily čtvrté Pavlovice i zbývající osmička startujících.

V našich prognózách jsme trochu nadsadili výsledky Morávie Doloplazy a Želče,
naopak jsme podcenili sílu Brodku
u Prostějova „B“ a Přemyslovic „B“. Až
na poslední tým je však tabulka velmi
vyrovnaná a lze tak čekat napínavé
bitvy o první a druhé, o třetí a čtvrté, páté
až sedmé i osmé až jedenácté místo.
A něco lepšího třeba ve zbytku soutěže
předvede i zatím s výraznějším odstupem poslední Želeč. Té se na podzim nedařilo v útoku ani obraně, hned třikrát
schytala dvouciferný výprask a jediný
bod získala v domácím souboji s pátými
Tvorovicemi. Rozhodne jedenáct jarních víkendů od počátku dubna do poloviny června. Startuje se tak již za měsíc.

TVOROVICE
BOJUJÍ
o pátou pozici
Stabilně mezi elitní šestku soutěže
patří v posledních sezonách IV. třídy Sokol Tvorovice. A jinak tomu
není ani tentokrát. Pět výher za tři
body, jedno dvoubodové vítězství
a jedna remíza vynesly tomuto mužstvu společně s osmnácti body i aktuální pátou pozici v tabulce.
Základem byl vydařený vstup v podobě
výher 5:0 v Ivani a 6:1 nad Vrahovicemi „B“, pomohl i bod ze hřiště Brodku
u Prostějova „B“. Podařilo se rozstřílet
Biskupice 7:0 i porazit Přemyslovice „B“
a Doloplazy, překvapením byla ztráta
jednoho bodu na půdě poslední Želče.
Bez bodu skončila pouze střetnutí
s nejlepší čtveřicí. Ve čtvrtých Pavlovicích z toho byla porážka 0:4
a v závěrečných třech kolech se nevedlo o
moc lépe ani proti vedoucímu triu. Nejprve to bylo 1:3 s Plumlovem „B“, týden
nato opět doma 4:5 s Kostelcem na Hané
„B“ a zcela na závěr také velice těsně 2:3
v Brodku u Konice.
I při pohledu na skóre náleží Tvorovice zaslouženě do horní poloviny
tabulky, dvaatřicet nastřílených branek je šestým nejlepším počinem
a jen dvacet inkasovaných gólů pou-

kazuje dokonce na třetí nejpevnější
defenzivu.
Až osmá nejúspěšnější domácí bilance
je dána pouze pěti střetnutími na vlastním trávníku a také skutečností, že vedle
třech výher proti slabším celkům narazili
Tvorovičtí v samotném závěru na silné
celky z druhé a třetí pozice aktuální tabulky.
Pohled na momentální pořadí také
ukazuje, že právě Tvorovice jsou
lídrem tříčlenné skupiny bojující
o páté místo. Šesté Vrahovice „B“
jsou na tom hůře jen vinou skóre
a sedmý Brodek u Prostějova „B“
ztrácí jediný bod. Důležité tak budou
i vzájemné zápasy, do Vrahovic pojede
tým z jihu okresu s výhodou vysokého
domácího vítězství, rezervu Brodku
u Prostějova zase přivítá s vědomím, že
si od ní přivezl remízu.
Nejlepším střelcem mužstva je také
tentokrát Petr Kolečkář, na čele je ale
poměrně těsně. Za jedenáct kol se totiž
trefil přesně šestkrát, zatímco jeho nejbližší kolega z mančaftu Martin Navrátil
pětkrát. A jen další branku ztrácejí Lukáš
Hošek s Petrem Řezáčem. Koncovku se
tak podařilo rozložit na více lidí.

Králem první poloviny IV. třídy OFS
Prostějov se stala TJ Jiskra Brodek
u Konice. Ta jako jediná dokázala
zvítězit ve všech jedenácti střetnutích podzimní části a jediný bod
ztratila v Plumlově, když rezervu tamějšího účastníka I.B třídy zdolala
až na penalty 3:2. Její náskok ovšem
není nijak výrazný, právě Plumlov
totiž ztrácí jen dva body.
„Můžeme být spokojeni. I s Plumlovem
jsme měli více ze hry a možná právě ten
bod navíc bude nakonec zlatý. Dalšími
povedenými zápasy byly ty proti Tvorovicím a Brodku u Prostějova, tyto týmy
také hrály slušný fotbal,“ ohlížel se za povedeným vystoupením hrající asistent
výběru Radovan Vičar.
Právě on patřil mezi podstatné členy
sestavy, i díky jeho výkonům v bráně
inkasovali Brodečtí jen sedmkrát. A naopak v útoku kraloval Radim Žondra,
na jeho jednadvacet zásahů nikdo
ani zdaleka neměl. „Nebál se toho
a dokázal proměňovat šance. Hrálo na

něj celé mužstvo, ale i on sám si dokázal
příležitosti vytvořit. Už kolem něj krouží
týmy z vyšších soutěží, přislíbil nám ale,
že i vzhledem k zaměstnání u nás zůstane,“ těší Vičara nejen celková bilance
směrem dopředu, ale i skutečnost, že by
tedy nemělo dojít k žádnému oslabení.
I když otázkou zatím zůstává situace na
gólmanském postu, pětatřicetiletý asistent u „áčka“ a současně trenér u mládeže
totiž podstoupil operaci kolene a nyní
čeká, jak se vše vyvine. „Teď mám jít na
kontrolu a uvidíme, snad to bude dobré.
Berle už odkládám. A mimo to hledáme
ještě jednoho dva hráče,“ nastínil.
Brodek u Konice byl v jarní části
celkem, který nejvíce doplatil na
reorganizaci okresních soutěží,
v minulém ročníku III. třídy mu totiž
k záchraně nestačilo ani dvanácté místo mezi šestnácti účastníky.
I proto byly ambice jasné – vrátit
se okamžitě zpět. „Věděli jsme, že
Plumlov bude naším největším konkurentem, tak tomu bude i na jaře, oni

TJ JISKRA BRODEK U KONICE:
21 - Žondra Radim, 9 - Hauer Vincenc,
8 - Svoboda Vojtěch, 6 - Burget Hubert,
5 - Procházka Radek, 3 - Burget Jiří,
2 - Blatner Jiří, Grepl Tomáš, 1 - Adámek Jan,
Hloušek Pavel, Mach Jakub, Mlčoch Jiří.

léta Petr Matoušek, jenž společně
s Davidem Gryglákem a Michalem
Brachtlem převzal rezervu Plumlova.
A tým se po nevydařené roční anabázi
ve III. třídě podařilo účinně konsolidovat. Na úvod to sice byla těsná
výhra nad Biskupicemi 3:2, poté ale
následovaly výsledky 10:1 se Želčí
a 4:0 s Pavlovicemi. „Máme tu zhruba
osm deset mladších hráčů z dorostu, které doplnili Pavel Kiška, Vašek
Uličný a několik dalších zkušenějších
fotbalistů. Celkem je jich zhruba patnáct. A beze změny bychom měli jít
i do jara, nikdo nás neopouští a nikdo
asi ani nepřijde, i když vítáme každého, kdo si chce přijít zahrát,“ vyprávěl
spokojený Matoušek. On sám hraje již
nějaký čas fotbal v Rakousku a nejinak
tomu bude i ve zbytku sezony. „Jsem

TJ SOKOL PLUMLOV „B“:
15 - Trajer David, 10 - Sovík Evžen,
6 - Čarný Ondřej, 5 - Gryglák David,
3 - Uličný Václav, 2 - Ježek Jiří, 1 - Daněček
Ondřej, Klváček Antonín, Kopal Petr,
Kutný Petr, Plajner František, Simandl
Daniel, Vysloužil Martin.
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ „B“:
16 - Merta Petr, 6 - Vařeka Michael,
5 - Chocholáč Adam, 4 - Barták David, Doležel Radek, Šulc Juraj, 3 - Lukášek Jakub,
Menšík Jakub, 2 - Barták Michal, Buchta
František, Chytil Ondřej, Lužný Michal,
1 - Brančík Marek, Bureš Jan, Konečný
Petr, Menšík Tomáš, Novotný Pavel,
Tichý Michal, Zatloukal Jakub.

Radovan Vičar vychytal hned jedenáct výher, mimo jiné tu penaltovou proti Plumlovu "B".
Foto: archiv klubu

navíc mohou využít pomoci z ‚áčka‘.
S některými to bylo ale rozdílem třídy
a moc to úroveň nemělo, tabulka tomu
odpovídá,“ hodnotil hrající lodivod.
Zimní přípravu začali hráči aktuálního
lídra o posledním lednovém víkendu
nabíráním fyzické kondice, od poloviny března přijdou na řadu celkem tři
přípravná utkání. „V pátek se scházíme kompletní a někdy se nám to daří

i v týdnu, to asi bude rozdílové. Co
totiž sleduji, je to problém i ve vyšších
soutěžích. Kluci to berou vážně a navíc
tu máme i výborné podmínky včetně
sauny a posilovny,“ vyzdvihl Radovan
Vičar s tím, že Brodek u Konice se nejprve utká 15. března s Přemyslovicemi,
o týden později s Protivanovem „B“
a generálkou na zbytek sezony bude
souboj se Ptením.

Plumlovské „béčko“ tak vysoko ani nepomýšlelo
Na podzim 2014 nebyly v nejnižší
okresní soutěži mužů nerozhodné
výsledky po devadesáti minutách
příliš časté. Pouze dva celky tak absolvovaly hned dva penaltové rozstřely. Jedním z nich je plumlovské
„béčko“. To i díky tomu v dosavadním ročníku ani jednou neprohrálo v normální hrací době a se sklopenou hlavou odcházelo jen s bitvy
proti Brodku u Konice. Naopak
o týden později proti Kostelci na
Hané „B“ se už v doprovodné soutěži dočkalo bonusového bodu.
„Nevěděli jsme, do čeho půjdeme.
Cílem bylo omladit, k čemuž jsme
mohli využít našich zkušeností
z dorostu, vychovat hráče pro ‚áčko‘
a dosáhnout toho, aby kluci nekončili s fotbalem,“ vracel se do loňského
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Prognózy se naplnily, Brodek u Konice j e nejlepší Brodek u Konice ztratil jen jediný bodík
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tam spokojený a o návratu zatím neuvažuju, navíc se ke mně nedostala ani
žádná nabídka. Tady v Plumlově jsem
vedl tréninky, pak šlo o to určit sestavu
a taktiku, na všech zápasech byl přítomen Michal Brachtl,“ sdělil teprve
třiadvacetiletý záložník.
Hned od konce podzimu se hráči
pravidelně scházeli na fotbálek jednou týdně, od počátku února je to
opět dvakrát týdně. „Jednou tělocvična a jednou výběh, věnujeme se zatím posilování a tvrdé přípravě. Dělá
mi radost pozorovat u kluků pokroky,
je to super. Navíc k nám chodí i hráči z ‚áčka‘, kteří tam až tolik nehrají,
a kluci vracející se po zranění,“ užívá
si dosavadního vývoje sezony.
Do jarní části půjdou plumlovští
fotbalisté s bilancí šesti výher v nor-

mální hrací době za sebou, po dvou
remízách, vše začalo vítězství 4:1 nad
Ivaní, stejný výsledek se zrodil také
o týden později na půdě Vrahovic
„B“. Brodek u Prostějova „B“ si odvezl direkt 1:7, v Tvorovicích zvítězil
Plumlov 3:1, v Doloplazech dokonce
8:0 a vše uzavřelo skóre 2:0 nad Přemyslovicemi „B“. „Postup jsme neřešili a není to naše priorita, mile nás to
ale překvapilo. Kluci tím ale žijí a první místo by pro ně bylo velkou odměnou. Baví je to, a když se to povede,
bude to jen dobře. Jsem spokojen
s tím, co předvádí,“ může se usmívat
Petr Matoušek, jehož těší fungující
spolupráce s koučem „áčka“ Janem
Peškem i úspěšné popasování se
s pracovními či školními povinnostmi jednotlivých hráčů.

TJ PAVLOVICE U KOJETÍNA:
10 - Svoboda Pavel, 4 - Emperger Přemysl, Novotný Marek, 3 - Strašák Jakub,
2 - Fojtík Vojtěch, Křepelka Zbyněk, Pospíšil Dušan, Přecechtěl Josef, Svoboda Marcel, 1 - Čarváš Eduard, Novotný Jan, Pospíšil Jaromír, Tesařík Milan, Vonášek Marek.
SOKOL TVOROVICE:
6 - Kolečkář Petr, 5 - Navrátil Martin,
4 - Hošek Lukáš, Řezáč Petr, 3 - Kaňák
Michal, Kyselák Tomáš, Vodák Martin,
1 - Držálek Petr, Kašík Štefan, Petrovský
Jiří, Vodný Jiří.
TJ SOKOL VRAHOVICE „B“:
6 - Kučera Martin, 5 - Závodský Michal,
4 - Marek Vratislav, 3 - Němec Jiří, Petík
Daniel, 2 - Hájek Jan, Michalec Pavel,
1 - Krpec Stanislav, Prucek David, Šmíd
Roman.
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ZKUSTE HO TAKY

Střelci kostelecké rezervy Vrahovice „B“
pálili do černého
se usadily

S velkou parádou vstoupili po jednoroční přestávce zpět do fotbalových soutěží fotbalisté rezervního
týmu Kostelce na Hané. Sestupující
z III. třídy ročníku 2012/2013 se
tentokrát mohl spolehnout na širší základnu a velký elán ze strany
mladších i zkušenějších hráčů, výsledkem tak bylo hned osm vyhraných a jeden zremizovaný zápas. To
dává dohromady třetí nejlepší bodový součet, byť ztráta na vedoucí
duo už je trochu výraznější.
Po čtyřech kolech nebyl ve IV. třídě
úspěšnější celek. Kostelci se totiž nejprve podařilo vyhrát 3:1 nad Přemyslovicemi „B“, poté 6:2 v Doloplazech,
8:0 nad Biskupicemi a následně i 11:1
v Želči. Takže skóre 28:4 a stoprocentní
bilance. Ti těžší soupeři ale teprve při-

šli. To znamenalo nejprve penaltovou
ztrátu s Plumlovem „B“ 1:2 a o týden
později porážku na půdě Brodku u Konice 0:5. A přišlo ještě jedno klopýtnutí, tři kola před koncem při venkovním
střetnutí s vrahovickým „béčkem“ 2:4.
Hlavní silou mužstva byla ofenziva. V jedenácti duelech dokázali
kostelečtí fotbalisté skórovat hned
osmapadesátkrát, což dává průměr více než pěti a čtvrt branky na
zápas. Činil se zejména Petr Merta,
někdejší kouč tamějších děvčat se prosadil hned šestnáctkrát, což z něj dělá
druhého nejúspěšnějšího kanonýra
soutěže. A pozadu nezůstali ani další,
posila z „áčka“ Michal Vařeka nasázela
šest gólů, celkově se mezi střelce zapsalo hned devatenáct hráčů.
Nejvyšším vítězstvím bylo to z polo-

viny října, kdy si Ivaň odvezla příděl
0:12, kromě již zmíněných debaklů na
účet Želče a Biskupic stojí dále v potaz
i výsledky 5:4 nad Tvorovicemi a 5:1
nad Pavlovicemi, stejně jako v úplném
závěru nad Brodkem u Prostějova „B“.
Na vlastním pažitu ztratil Kostelec jen
dva body s Plumlovem „B“ a se šestnácti získanými body je druhý nejlepší, aktuální pozice v tabulce ale vybízí
spíše k boji o uhájení třetí pozice.
Lídr z Brodku u Konice disponuje
sedmi body k dobru a o pět bodů lépe,
navíc s výhodou domácí odvety, má
plumlovské „béčko“. Naopak čtvrté
Pavlovice jsou jen o tři body zpět
a v tabulce pravdy jsou na tom oba
celky stejně, vzájemný souboj se uskuteční na konci května na jihu prostějovského okresu.
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uprostřed

Lepší polovinu tabulky nejnižší okresní fotbalové soutěže aktuálně uzavírá
Sokol Vrahovice „B“. Ten jako jeden
z mnoha týmů IV. třídy na podzim ani
jednou neremizoval a z jedenácti střetnutí šest zvládl vítězně a po pěti odcházel ze hřiště se sklopenou hlavou. I přes
tři kladné body v tabulce pravdy má
však rezerva druhého nejlepšího celku okresního přeboru výrazně pasivní
skóre.
Mužstvu se velice vydařil vstup do sezony a po šesti kolech mělo na svém
kontě už patnáct bodů. K nim si došlo zásluhou výher 3:2 nad Brodkem
u Prostějova, 3:0 nad Přemyslovicemi
„B“, 7:3 v Doloplazech, 3:0 nad Biskupicemi a 5:2 v Želči.
Druhá polovina podzimní části ovšem i vinou obtížnějšího losu
už zdaleka tolik radosti nepřinesla.
A jediné tři body se zrodily v polovině
října po domácí výhře 4:2 nad kosteleckým béčkem. Jinak se v porážce ze
druhého kola na půdě Tvorovic přidaly
další neúspěšné výsledky proti Plumlo-

vu „B“, Brodku u Konice, Pavlovicím
a v posledním kole i proti Ivani. Tam v sobotu 1. listopadu rozhodla jediná trefa.
A právě proti Ivani začnou doma své
jarní putování.
Osmadvacet vstřelených branek
v jedenácti střetnutích je v konkurenci
dalšího téměř tuctu celků průměrným
počinem, naopak osmatřicet obdržených branek už značí podprůměr.
Podepsal se na tom ale hlavně výprask
0:13 v Brodku u Konice. A dále také
šest gólů od Tvorovic a pět od Pavlovic.
Na úplné čelo soutěže tak ve východní
části okresního města pomýšlet nemohou, současné vyhlídky jsou spíše na
uhájení horní poloviny tabulky. Páté
Tvorovice mají stejně bodů, ale po domácí výhře 6:1 blíže k lepší vzájemné
bilanci, čtvrté Pavlovice zatím nasbíraly
o čtyři body více.
Do střílení branek se zapojila rovná desítka fotbalistů, nejvíce se vedlo Martinu Kučerovi, jenž dosáhl na šest zápasů. Pět jich přidal Michal Závodský,
čtyři Vratislav Marek.
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DAVID BRANČÍK: „ŘÍDÍM SE PRAVIDLEM - STRACH JE PŘÍTEL VÍTĚZŮ“
Odchovanec hokejových Jestřábů dobývá americkou juniorskou soutěž a sní o vyšších metách
v rámcii eex
exkluzivního
x klu
interview
se ptal

Jiří

MOŽNÝ
EL PA SO (USA),
A),
PROSTĚJOVJetomuužvíce než rok, kdy se tehdy dečík
vatenáctiletý David Brančík
dal
(na archivním snímku) vydal
rozvíjet své hokejové doátvednosti za oceán. Měl krátou
ce po maturitě a za sebou
hopřípravu v „A“-týmu druholik
ligových Jestřábů i několik
ize
zápasů v juniorské extralize
za Olomouc, když se našet
skytla možnost vyzkoušet
si jednu ze zámořských juým
niorských soutěží za tým
eti
Lake Tahoe Blue. V deseti
siszápasech si připsal pět asisik,
tencí a herně zaujal natolik,
val
že se na podzim stěhoval
enk obhájci loňského prvenak
ství El Paso Rhinos. A jak
Večerník zjistil, také po-blíž mexických hranicc
ti
se mu daří - v osmatřiceti
azápasech získal tento mlaet
dý obránce čtyřiačtyřicet
ek
bodů za patnáct branek
ek.
a devětadvacet přihrávek.
ně
Tato bilance z něj dělá jasně
ka
nejproduktivnějšího beka
yřimužstva, které ve třiačtyřien
ceti zápasech prohrálo jen
ručtyřikrát, a v souhrnu i druho
hého nejpilněji bodujícího
ení
zadáka celé soutěže. Není
ský
tak divu, že je prostějovský
ech
rodák ve Spojených státech
ně
amerických maximálně
ylo
spokojen. To ostatně bylo
ozpatrné i z exkluzivního rozedl
hovoru, který Večerník vedl
přímo ze zámoří...
●● Máte za sebou de facacesto dvě půlsezony ve Wesue
tern States Hockey League
aše
(WSHL). Jak se zatím vaše
představy naplnily?
„Na počátku jsem žádné konkrétní vize neměl. Vůbec jsem
totiž nevěděl, co mám očekávat...(úsměv) Jednoznačně jsem
ale chtěl za každou cenu zůstat
s hokejem v Americe, což se
mi naplnilo. Rozhodně jsem ale
nečekal, že bych si mohl udělat
dobré přátele, jako je majitel
tamního zimního stadionu a jeho
celá rodina, či výborný charakterní člověk, který se zabývá
mentalitou hráčů, a s nímž jsem
neustále v kontaktu a který se mi

snaží stále pomáhat. Pravidelně
se dívá na online přenosy zápasů
a probíráme je spolu jak po hokejové, tak po mentální stránce.
Z devětadevadesáti procent se
vše týká víry v boha.“
●● Od podzimu hájíte barvy
obhájce titulu. Jaká to byla
změna?
„Je to pro mě velká výzva. Měl
jsem velkou motivaci poté,
co jsem viděl na fotkách, a následně po
příletu i na vlastní
oči, dva obrovské poháry a prsteny, které
mohu získat. A mé
představy se
zatím daří

úspěšně naplňovat. Držím si
v průměru bod
na zápas, tím se mi
i podařilo na sebe
upozornit, takže jsem
už dostal v průběhu
Showcase v Las Vegas
nabídku jít hrát na univerzitu, což znamená
hrát hokej další čtyři roky
v USA. A má představa
vyhrát oba dva poháry a získat
prsten se mi také plní. Zatím můj
tým prohrál jen čtyři zápasy!“
●● Prošel jste domácí dorosteneckou i juniorskou extraligou, jak si tyto soutěže stojí ve
srovnání s WSHL?
„Mezi dorosteneckou a juniorskou extraligou je obrovský
skok. Sám jsem ho zažil. Mimochodem také s Jiřím Peštukou, se kterým nyní společně
působíme v El Pasu Rhinos.

Prostějovský rodák je v Americe velice populární, svědčí o tom i spousta
společných fotek s fanoušky a fanynkami v jeho dresu.
Foto: archiv D. Brančíka

S WSHL se ale nedá srovnat ani
extraligová juniorka, jde o úplně
jiný styl hokeje. Odlišné je už
samotné myšlení hráčů, i když
v této lize v každém týmu hrají
nějací Evropané, ať už ze Švédska, Finska, Ruska, Švýcarska,
Lotyšska nebo v neposlední řadě
také Slovenska. Říkat, co je lepší a co horší, bych ale nechtěl.
V některých věcech vyčnívá WSHL, v jiných
zase domácí juni-

orka. Každá
soutěž
má své plusy
i mínusy, navíc
každým rokem
se vyvíjejí.“
●● V El Pasu
máte dva spoluhráče ze střední
Moravy, nastupujete
i ve stejné formaci?
„V týmu spolu se mnou působí
dohromady sedm hráčů z české
extraligy juniorů a mezi nimi
například i Jiří Peštuka a Robert
Horák. S Jirkou hrajeme v jedné
lajně, i když to není pravidlem,
protože trenér někdy první útok
posune jako druhý, ale obranné
dvojice většinou zůstávají tak,
jak jsou. Chodíme na přesilové hry, tam se složení nemění,
protože naše přesilovková formace je úspěšná. A po příchodu
Roberta Horáka společně s Patrikem Štanclem z Ruska, trenér
nechal tyto dva obránce hrát spolu, takže se s Robertem na ledě
moc nepotkám.“
●● Měl jste již v prvním působišti české spoluhráče?
„Ano. Hrál tam se mnou velice
šikovný a na puku silný útočník
z Plzně a potom brankař ze Znojma, kterému jsem jako jedinému
nemohl na tréninku nikdy dát
gól. (smích) Dále tam se mnou
byli kluci ze Slovenska, Ruska,
Lotyšska a Švédové s Kanaďany. Výhodou bylo, že tito Češi
byli v USA již druhým rokem
a pomohli mi s řečí a dalšími životními záležitostmi.“
●● Přípravu v létě 2013 jste
zahájil ještě v Prostějově a do
sezony vstoupil v olomoucké
juniorce. Jak se tedy následně
zrodil váš přesun do Ameriky?

„Vše bylo dohodnuté tak, že
budu mít hostování do extraligové juniorky Olomouce a střídavé starty v 'A'-týmu Prostějova,
pokud by se někdo zranil nebo
nastala marodka, abych mohl
okamžitě nastoupit. Během Vánoc mi ale díky panu Fialovi
(hlavní trenér 'A'-týmu Olomouce - pozn. autora) přišla nabídka
jít hrát do Ameriky a všechno

končil, takže v El Pasu mám jen
hokej. Uvažoval jsem, že bych
se tam pokusil něco studovat,
ale v důsledku náročnosti, délky
a počtu tréninků bych to absolutně nezvládal. Po ranním
tréninku, který začíná v sedm
ráno na ledě a končí po desáté hodině dopoledne, bych
na studium už neměl sílu a to
mne vždy ještě odpoledne čeká

„Co řekne trenér, to je tady svaté,
a pokud je to jinak, čeká trest celý
tým. Jednou jsme takový dostali
a nechceme ho zažít znovu...“
probíhalo jednoduše. Kontaktoval mne agent, který sháněl hráče pro dva týmy působící WSHL
a zeptal se mě, do kterého týmu
bych chtěl jít hrát, a já si jen vybral. Poté se domluvil s rodiči,
kteří mi zaplatili letenky, a krátce po Novém roce jsem odletěl
do USA. Nebýt tedy pana Fialy,
asi bych nikdy nedostal šanci jít
hrát do USA, poznat tamější styl
hokeje, naučit se řeč a udělat si
výborné přátele v South Lake
Tahoe.“
●● Když jste šel do Lake Tahoe Blue, věděl jste něco o tamějším klubu a oni naopak
o vás?
„Než jsem se rozhodl, pozjišťoval jsem si informace právě od
dvou Čechů, kteří tam působili
od začátku sezóny. Ptal jsem se,
jaké je tam zázemí, jak probíhají tréninky a jak vůbec funguje celá soutěž. Stejně tak jsem
se informoval přímo u agenta.
A tým o mě měl také zjištěné informace. V dnešní době to není
ani tak těžké, stačí se podívat na
internet, kde jsou dost podrobné
statistiky, i když nemusí být přímo
aktuální nebo přesné a také videa.“
●● Co hrálo hlavní roli při vašem rozhodování a co jste ponejvíc zvažoval?
„Asi můj otec. Vždy se mi
v hokeji snažil pomoct, dělal
pro mne první, poslední, co bylo
v jeho silách, takže jsme vše spolu probírali a samotné rozhodnutí jsme učinili taktéž společně.
V hlavě jsem měl spoustu otázek. Co když mne to hokejově
neposune dál? Co když na to
nebudu mít? A podobně... Jediná věc, která mně samotnému
pomohla, byl můj vnitřní strach,
který jsem se naučil ovládat ve
vlastní prospěch. Řídím se pravidlem - strach je přítel vítězů.“
●● Jaký je mezi fanoušky zájem o vaši soutěž?
„Obrovský. V základní části chodí v průměru dva a půl tisíce lidí,
v loňském play off ještě o tisícovku více. Zájem o hokej je vysoký
i díky tomu, že klub pořádá různé
týmové akce v restauracích. Třeba nedávno jsme byli na vojenské
základně ve Fort Bles rozdávat
vojákům lístky zadarmo. Pravidelně chodíme navštěvovat školy, po každém domácím zápase
probíhá pro fanoušky bruslení
s hráči, takže rozdáváme podpisy,
fotíme se a podobně. To jsem ještě nikdy nezažil. A mimo to učíme Američany česky, například
různé jazykolamy.“ (smích)
●● Nyní se můžete plně soustředit na hokej, nebo ho hrajete při škole či nějaké práci?
„Středoškolské studium jsem
v České republice úspěšně do-

jednou týdně trénink crossfitu
a ostatní dny trénink s kondičním
trenérem, který mi dává hodně
do těla. Kromě toho máme pravidelně týmové akce, takže toho
volného času fakt moc nezbývá.“
●● Tudíž se můžete věnovat
hokeji jako profesionál?
„Ano. V El Pasu se velmi dbá
na praktiky i způsoby chování
a celý systém má jednoduchá
pravidla. Pokud jsou hrubě porušena, trenér bez jakékoli milosti
dotyčného hráče vyhodí a je mu
jedno, jestli je to hráč z první lajny anebo z té poslední... Žádný
alkohol ani podobné věci zde
nejsou tolerovány a nepřipadají
v úvahu. Navíc zákon neumožňuje požít alkohol mladším
jednadvaceti let. Náš trenér má
u hráčů velký respekt a všichni
musí akceptovat to, co říká, ať
už na ledě nebo mimo něj. Co
řekne, je tu svaté, a pokud je to
jinak, čeká trest celý tým. Jednou jsme takový trest dostali
a jsem si jistý, že nikdo z mých
spoluhráčů i já ho nechceme zažít znovu...“
●● A co váš osobní život, stihl
jste si tam již najít přítelkyni?
„Přítelkyni momentálně nemám,
ale tady v El Pasu si určitě žádnou
nehledám (úsměv). Bydlíme společně s Jiřím u jednoho pána, se
kterým se v žádném případě nenudíme. Pravidelně chodí na domácí
zápasy a je s ním velká sranda.“
●● Jak momentálně vidíte
svou hokejovou i nehokejovou
budoucnost?
„Nyní těžko říct. Budu se ale
s vypětím všech sil snažit, aby
byla taková, jakou bych si ji
představoval. Snažím se dělat
naprosto vše, abych mohl zůstat
jak s hokejem, tak i s životem
v USA co nejdéle to bude možné. Zatím se mi svými výkony
na sebe daří upozornit. Ne vždy
jsem byl sice sám se sebou spokojený, musel jsem ale několikrát nastoupit i přes zranění,
protože tým a trenér mne potřebovali. Chci se chytnout v některé ze zámořských mužských lig

a snažit se posunovat dál. Pokud
se mi tato šance nenaskytne, tak
bych určitě neváhal a šel na univerzitu, kde bych se mohl vyhrát
a vystudovat při hraní hokeje
i školu. Ale mou prioritou na
příští sezónu je mužský hokej.“
●● Může se vás ještě týkat
draft NHL?
„Ne, to bohužel ne. A je také
těžké říci, jestli mám šanci třeba na AHL, nebo jsem mimo.
Vzhledem k tomu, že obránce
má největší výkonnost kolem třiadvaceti, čtyřiadvaceti let, jsem
na tuhle soutěž zatím nevyzrálý. Ale je to i o štěstí, protože
většina hráčů, která se nechytne
v NHL, je automaticky poslaná
na farmu, což jsou kluby z AHL.
Funguje to jako síto. Hráč, kterého z NHL pošlou na farmu, automaticky hraje. Takže někdo právě z té farmy je poslaný do nižší
ligy, kde zase taky samozřejmě
hraje, takže se to takto přelívá.“
●● Čemu byste se chtěl věnovat, kdyby to nevyšlo v hokeji?
„Chtěl bych jít na vysokou školu
se zaměřením na sport a trenérství. Dovědět se nové trendy ve
způsobu trénování a dál se pohybovat v kruzích hokeje nebo být
osobním trenérem.“
●● Když se vrátíme na přelom
roku, co jste stihl navštívit při
zápasovém volnu?
„S týmem jsme byli před Vánocemi na turnaji Showcase v Las
Vegas, kam se sjela celá WSHL.
Po turnaji jsme s Jiřím měli navíc
jeden den volna před odletem na
svátky a Nový rok za rodinou do
Česka, takže jsme si prošli celou
hlavní část Las Vegas, ve které se
nacházejí obrovské hotely, kasina
a podobně. Až bude příležitost,
chceme se také jet podívat na White Sands National Monument, který se nachází necelou hodinu cesty
autem z El Pasa. Na něm se natáčela jedna z částí Transformers 2.“
●● Sledujete na dálku vystoupení Jestřábů v první lize?
„To víte, že jo. Pokud to vzhledem k časovému posunu stíhám
a mám čas, podívám se i na přímý přenos, když chtynu stream.
Pokud mi to z důvodu tréninku,
zápasu nebo klubových akcí nevyjde, vždy se mrknu aspoň na
onlajny. V Prostějově jsem hokejově vyrostl, většinu hráčů znám,
i když se jich tam teď vystřídalo
velké množství. Klukům držím
palce a sleduji výkony celého
týmu. Jednou za čas si napíšu
s Lukášem Dubou, jak se má, co
hokej a podobně.“
●● Jste nějak příbuzensky
spjat s někdejším útočníkem
Olomouce, Prostějova či Přerova Richardem Brančíkem?
„Už spousta lidí, která mne nezná, se mě na to ptala. Dokonce i vrátný na zimním stadionu
v Olomouci, když jsem si šel
půjčit klíče od posilovny, se ptal,
jak se má táta... (smích) Je to ale
jen shoda jmen, nejsme nijak
příbuzní.“

vizitka

ˇ
DAVID BRANCÍK
✓ narozen 25. srpna 1994 v Prostějově, měří 189 cm
a váží 94 kg
✓ působí jako hokejový obránce v zámořské soutěži
✓ hráčskou kariéru začal v Prostějově, následně působil v Olomouci
(extraliga staršího dorostu a juniorů), aby zamířil do USA, kde hrál za
Lake Tahoe Blue (WSHL) a nyní El Paso Rhinos (WSHL)
✓ mezi jeho největší úspěchy patří více než sto startů v nejvyšší české
dorostenecké a juniorské soutěži, aktuálně je nejproduktivnější obránce mužstva v aktuální sezoně 2014/2015 s průměrem bod na zápas.
V neděli 8. února zaznamenal první pětibodový večer (2+3)
✓ zajímavost: vystudoval obor stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby na SOŠ průmyslová a SOU strojírenské v Prostějově.
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PRVNÍ LIGA V PROSTĚJOVĚ ZŮSTÁVÁ
Jestřábi zvládli zápas pravdy a udrželi druhou nejvyšší soutěž

Foto: Josef Popelka

Zaznìlo
po støetnutí
Jestøábù
s Rebelem
Jiøí VYKOUKAL - asistent
trenéra a sportovní
manažer LHK Jestøábi:

„Po první desetiminutovce bylo vidět,
že jsme trochu dole,
ale tým ukázal, že
má nějakou kvalitu
a sílu. Především
nám pomohli fanoušci a diváci,
hnali nás dopředu. Kluci to cítili
a nechtěli je zklamat.“
Lukáš DUBA - kapitán:

„Byl jsem tu u posledního
sestupu,
a když to po první
třetině bylo nula dva,
tak jsem měl takové
myšlenky co tenkrát...
Ale chtěl jsem utkání za každou cenu
otočit, vyhrát a první ligu udržet. Nějaká nervozita tam asi zpočátku byla,
ale po první třetině jsme si v kabině
řekli pár věcí a nakonec zápas otočili. Pro mě to znamená úplně něco
jiného než pro ostatní kluky v kabině
a jsem strašně rád, že jsme to zvládli
a udrželi se. Musím poděkovat fanouškům za to, co předváděli víceméně po celou sezonu. Vážíme si
jich a doufáme, že příští sezona bude
lepší, aby tolik lidí jako dnes chodilo
stále.“
Lukáš LUÒÁK
- asistent kapitána:

„Poslední čtvrtinu
soutěže jsme se zvedli, naše hra se opravdu
zlepšila. Za transparenty i povzbuzování
fanoušků jsem rád,
mně osobně to pomáhá. Je vidět,
že lidi jdou s námi a také mají velký
zájem. Já osobně mám spoustu rituálů, a teď když jsme třikrát vyhráli,
tak jsem dělal vše stejně. Například
se modlím dvakrát před zápasem,
mám něco na rozbruslení, něco den
před zápasem, a teď chodím pět dní
v jednom tričku. (smích) Když se
vyhrává, tak se to snažím neměnit.“
Václav MEIDL - v závìru
sezóny zranìný útoèník:

„Je třeba poděkovat
klukům, protože bojovali až do konce,
a také fanouškům,
dneska byla atmosféra, jako bychom
hráli finále první ligy. Když vezmu
jiné týmy z konce tabulky, tam fanoušci ani nejsou. Je tedy dobře, že
se zde udržela první liga a příští rok
se bude hrát líp. V Prostějově jsem
vyrůstal, hokejově tu začínal a vždy
mě strašně mrzelo, když to tady
nefungovalo. Nevydařený úvod
sezóny bych dával za vinu nervozitě, spousta kluků je mladá a takové
zápasy nezažila.“

Generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák
připustil NEJISTOU BUDOUCNOST!
„Nebyla to sezóna dle mých představ...“

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV S rozpačitými pocity se jen pár dní po definitivním konci sezony 2014/2015 ohlížel za vystoupením Jestřábů v první lize generální manažer prostějovského „A“-týmu Jaroslav
a a úspěš
ác a a soutě
e, naopak
aopa velké
e é pouče
es y
Luňák. Hlavním pozitivem se ukázala
úspěšnáá záchrana
soutěže,
poučení p
přinesly
ádru. Klidné jaro a léto však na hokejového bosse nečeká, na
problémy s kvalitou hráčského kádru.
pořadu bude řada jednání, která rozhodnou o tom, kde vůbec budou Jestřábi v nadcházející
nta mimo Prostějov!
sezoně hrát... Ve hře je totiž i varianta

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Říká se konec dobrý, všechno
dobré. Souhlasíte?
„Já bych raději řekl, že doufám, co nás
nezabilo, to nás posílí. (úsměv) A tak budeme muset k našemu dalšímu snažení
v první lize přistupovat. Věřím, že tomu
tak bude v Prostějově.“
Lze porovnat loňské postupové pocity s těmi letošními po
úspěšné záchraně?
„Zde bych použil to vaše přísloví konec
dobrý, všechno dobré. Ale všichni víme,
že sezona pro nás dobrá nebyla a už vůbec nebyla podle mých představ.“
Po první třetině duelu s Havlíčkovým Brodem jste podobně
jako i v jiných zápasech zašel za hráči
do šatny. Měl jste pro ně nějaká speciální slova, že výsledkem byl takový
obrat?
„Tak to bych prosím upřesnil. Po strašidelné první třetině jsem mimořádně zašel do šatny nejen za trenéry, jako jsem
to dělal ve většině utkání, ale zcela výjimečně, a skutečně to bylo v této sezoně
poprvé, přímo za hráči do kabiny. A od
plic jsem jim řekl, co si o předváděném
výkonu myslím, ale současně i co očekávám od dalších dvou třetin. Jsem rád,
že mě vnímali. Nebyl jsem ale sám, kdo
byl s prvním dějstvím hrubě nespokojen. Myslím si, že jak trenéři, tak sami
hráči si v první přestávce k předvedené
hře řekli svoje.“
Čím vás právě skončená sezona obohatila do dalších let?
„Otevřela mi oči hlavně v tom, že první liga se nedá srovnávat s ligou druhou. Naopak vyvedla mě z omylu, že
s týmem, který postoupil z nižší sou-

těže, lze bez zásadních změn ve vyšší
úspěšně bojovat.“
Kde tedy vidíte hlavní příčiny,
že se nepodařilo naplnit předsezónní ambice?
„Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, hlavně v tom, že jsme zásadně neposílili hned od začátku. A pak již nebylo
kde brát... Skutečně není lehké, pokud
se vám nedaří, najít vyloženě posily,
které by vás z toho srabu vyvedly. Dobří
hráči totiž již pak na trhu žádní nejsou.“
Mění něco stávající sezóna na
vašich dlouhodobých plánech?
„V zásadě si myslím, že na mých dlouhodobých plánech to nic nemění. Rád
budu dál budovat mužstvo, které se
v první lize posune do výrazně vyšších
pater. Otázkou je, kde to bude...“
Máte už rámcovou představu,
z jaké části byste stávající sestavu chtěli udržet?
„Mluvit o sestavě pro příští rok je skutečně velmi předčasné. Záleží to na
mnoha faktorech. Ale pokud jde o případné nové hráče, tak již některá jména
v hlavě mám.“
Ze všech stran zaznívala chvála,
že si klub plnil své povinnosti
na jedničku, což tu dříve nebývalo
zvykem. Může to být výhodou pro
skládání nového kádru?
„Mohu říct, že za dva roky, co jsme
u mužského prostějovského hokeje, se
nám podařilo tým finančně stabilizovat.
Ale také je třeba říct, že jsme počítali
s tím, že pokud něco předvedeme, tak se
na naši stranu přikloní i město. A to v daleko větší míře, než tomu bylo dosud...“
Úspěšným tahem v boji o záchranu byl příchod pana Čecha. Proč v onen moment padla volba právě na něj?
„Věděli jsme o něm, setkávali se jako soupeři v mládežnických kategoriích a vedl
Lukáše i v reprezentaci do dvaceti let. Je
to zkušený trenér a my jsme v dané situaci zkušenost a klid potřebovali.“

Zaznìlo
po støetnutí
Jestøábù
s Rebelem
Jan MILFAIT - útoèník
Havlíèkova Brodu:

„Řekneme si, že nezavřeme modrou
čáru, protože to je
pohřeb, ale udělali
jsme přesně to stejné
jako vždycky, když
vedeme. Zatáhli jsme se do obrany
a báli se o výsledek... Začali jsme
vymýšlet vzadu a pramenily z toho
chyby. Místo toho, abychom to
jednoduše dávali ven jako Prostějov ve třetí třetině, tak jsme to vrátili zpátky, udělali jsme kličku navíc
a pohnojili to. Vůbec netuším, co se
bude dít, co bude a nebude...“
Jan PLATIL- obránce
Havlíèkova Brodu:

„Gratuluji Prostějovu, podal výborný
výkon a zaslouženě
to vyhrál. Prostějov
měl také štěstí, dal
jsem si dva krásné
vlastní góly. Štěstí se přiklonilo na
jejich stranu, to k úspěchu patří.
Po taktické stránce zvládli zápas
naprosto perfektně a zaslouženě
se zachránili v první lize. Co bude
s hokejem v Havlíčkově Brodě?
Vůbec nevím a ani mi to nepřísluší
hodnotit, není to můj byznys. To je
na vedení.“
David SKØIVÁNEK
- dlouhodobì zranìný bek:

“

Foto: www. lhkjestrabi.cz

Rád budu dál budovat mužstvo, které se v první lize
posune do výrazně vyšších pater. Otázkou je, kde to bude....

Chtěl byste, aby u mužstva pokračoval i nadále?
„Toto je momentálně velmi předčasná otázka stejně jako otázka k složení
týmu pro novou sezonu. Pro mužský
hokej v Prostějově je nyní daleko
důležitější a aktuálnější otázka spolupráce a podpory města či reálnost
plánu na rekonstrukci Víceúčelové
haly-zimního stadionu. Hlavně pak
její rozsah...“
Během sezony se na lavičce vystřídaly celkem tři trenérské dvojice. Mohl byste zhodnotit jejich práci?
„Každá měla své plusy i zápory, problém však je, že když nemáte dobré

a vnímavé hráče, tak je strašně těžké něco měnit. Pan Čech přinesl do
hry klid a stabilitu složení jednotlivých pětek, což se ukázalo v tom
vypjatém konci jako velmi, velmi
důležité.“
Můžete vyvrátit spekulace, že
Prostějov finančně motivoval
soupeře a také že je ve hře prodej licence na první ligu jinam?
„Náš klub nikoho nemotivoval!
A k licenci mohu říct, že si velmi přeji,
abychom v našem projektu v Prostějově
pokračovali. Ale bude to skutečně do velké míry odvislé od řady dalších jednání,
mimo jiné právě s městem Prostějov...“

„Jsem rád, že se první
liga udržela, Prostějov je hokejové město, fanoušci jsou tu
suproví. První třetina
se nám sice nepovedla, kluci byli zaskočení. Naštěstí ale
do druhé vlétli, dali několik gólů
a Havlíčkův Brod se sesypal. Jak
padly dva góly po sobě, tak mi přišlo, že soupeř přestal hrát. A hned na
začátku třetí třetiny dali kluci na 6:2
a už to bylo v jejich režii.“
Lukáš VYDRŽEL
- náhradní brankáø:

„Jako prostějovský
rodák jsem hodně
šťastný, že se to podařilo a první liga
zde zůstává. Po první
třetině jsem myslel, že to dopadne hrozně, ale pak
jsme se kousli a během další části
dali pět gólů. Musíme se připravit
na další sezonu, aby to bylo ještě
o něco lepší a hráli jsme play off.“
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basketbal

PO POHÁRU ZA PÍSNIČKOU ANEB ORLI SI OSLAVY UŽILI

OREL
PODLE

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

VEČERNÍKU

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Na jediný večer
se omezily oslavy basketbalistů po zisku historické trofeje.
Vítězství v Českém poháru ale
hráči uctili důstojně. Po návratu z Brna vyrazili za písničkou
a museli docela spěchat.
Zhruba třicet hodin po finálovém vítězství už na ně čekala
další příprava na pokračování
ligové soutěže.

TOMÁŠ MRVIŠ
Jednou pomůže týmu především v obraně,
an
ně,
jindy řádí v útoku. Dobrou ruku mělo vedení
ed
d í prosp
tějovského klubu při angažování Tomáše
áše Mrviše.
Slovenský křídelník v některých zápasech absolutně
nahrazuje krajana Dušana Pandulu, který
terý před
sezonou odešel do Pardubic. Naposledyy kvalitní
střelec významně promluvil do utkání proti
roti Brnu.
V závěru druhé čtvrtiny proměnil čtyři trojky v
ných hodů
řadě, přidal stejný počet úspěšných trestných
šestnácti body v průběhu čtyř minut zajistil
stil Orlům
klíčový náskok 56:36. „To se příliš často nevidí. Tomáš měl prostě chuť. První trojka dodalaa sebevědomí, a pak už to šlo,“ komentoval s úsměvem
em nevídanou sérii trenér Zbyněk Choleva.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hlasování do All-Star Game
bylo prodlouženo

PRAHA (lv) - Vzhledem k velkému
zájmu o hlasování do All-Star Game
Kooperativa NBL se organizátoři rozhodli prodloužit možnost volit hráče
základní sestavy až na nejzazší termín.
Hlasování se proto uzavře o týden
později, než bylo původně plánováno,
tedy až v neděli 8. března ve 22.00 hodin. V letošním roce se utkání hvězd
uskuteční 16. března od 18.30 hodin
ve sportovní hale Královka v Praze,
lístky jsou v prodeji v síti Ticketportal.
Ceny vstupenek se pohybují od 100
až po 1000 korun, kdy vrchní sazba
fanouškům zaručí ta nejatraktivnější
místa přímo u palubovky. Organizátoři pro letošní ročník opustili klasické rozdělení hráčů pro tyto exhibiční
zápasy a rozhodli se provést věkovou
sondu - „mazáci“ nastoupí proti „mladým puškám“. Na základně dosavadního hlasování je v zahajovací sestavě
zkušených hráčů Radek Nečas.
I v letošním roce
pomáhá každý koš

Praha (lv) - Až do 16. března bude
probíhat devátý ročník tradiční charity Každý koš pomáhá, která od roku
2007 spojuje české basketbalové prostředí a Českou televizi v pomoci potřebným. Letošní ročník není vázaný
na jedno konkrétní ligové kolo, jak bývalo zvykem, ale probíhá v období od
28. února do 16. března, kdy vyvrcholí
na Kooperativa NBL All-Star Game.
Do letošního ročníku se zapojí všechny kluby Kooperativa NBL, které si ve
výše zmíněném období vyberou vždy
jeden z domácích zápasů, ve kterém
hráči přispívají za každý svůj bod 10
Kč a klub za každý bod družstva 100
Kč. Pomoci mohou tradičně i fanoušci prostřednictvím odeslání dárcovské
SMS ve formátu DMS POMOCKOSEM na 87 777. Cena jedné SMS je 30
Kč a příjemce z ní obdrží 28,50 Kč.
Letošní finanční pomoc bude směřovat ke sdružení Dech života. Jedná
se o uskupení lékařů, kteří při svém
povolání pečovali nebo pečují o kriticky nemocné všech věkových skupin,
u nichž jsou jejich dýchací problémy
přechodné nebo o pacienty, kteří ztratili schopnost dýchat samostatně a jsou
na dechovou podporu odkázáni trvale.
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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
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 asistenci, 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 založe-

nou 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.

KAM NA
L
KOOPERATIVA NBL...
37. kolo, středa 4. 3. , 18:00 hodin:
BK Opava - MMCITÉ Brno, GEOSAN Kolín - USK Praha (17.45),
Qanto Tuři Svitavy - BK Děčín
(17.00), SLUNETA Ústí nad Labem
- NH Ostrava, Ariete Prostějov - BK
JIP Pardubice, Lions J. Hradec volno.
38. kolo, sobota 7. 3., 18:00 hodin:
NH Ostrava - Qanto Tuři Svitavy
(17.30), Lions J. Hradec - BK Opava,
MMCITÉ Brno- GEOSAN Kolín
(18.30), BK Děčín - Ariete Prostějov (pondělí 9.3., 18.00), USK
Praha - SLUNETA Ústí nad Labem
(17.30), BK JIP Pardubice volno.

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 18
LVI UKÁZALI ZUBY POUZE V ÚVODNÍCH PĚTI MINUTÁCH MRVIŠ SPLÁCHL BRNO ČTYŘMI TROJKAMI V ŘADĚ
BK PV 82
L JH
82
MM BRN 69
BK PV 108
JINDŘICHŮV HRADEC,
PROSTĚJOV Vysoce kolektivním výkonem dosáhli na
další ligový úspěch basketbalisté Ariete Prostějov, kteří se
představili na půdě Jindřichova Hradce. Hned šest hráčů se
dostalo přes deset bodů. Také
díky tomu se dostali přes sto
bodů a potvrdili výbornou
formu z posledních týdnů.
Orli vyhráli vysoko 108:82 a
drží třetí pozici s náskokem
dvou výher před Pardubicemi.
První čtvrtina začala naším velmi
dobrým vstupem domácí sestavy. Zuzák trefil dvě trojky, a když

se trefil o desku i Autrey, vedli Lvi
po dvou minutách 8:2. Trenér
Zbyněk Choleva okamžitě reagoval oddechovým časem. Ten
Prostějov nakopl a v 5. minutě
se dostal poprvé do vedení. Nedokázal však výrazněji odskočit a
domácí se stále drželi na dostřel.
Po trojce Faita v poslední sekundě Jindřichův Hradec prohrával
23:26.
Ještě začátek druhé čtvrtiny byl
vyrovnaný, pak ale Prostějov zapnul na vyšší obrátky a během
několika minut odskočil na rozdíl patnácti bodů. Lvi zbytečně
ztráceli míče a nedokázali se
prosadit před kvalitní obranu
Orlů. Svěřenci trenéra Cholevy
dokázali v těchto momentech
trestat každou chybu Jihočechů
a využívat bleskový přechod
do útoku. Tomu odpovídal
poločasový výsledek 56:34.
Ani po pauze se na palubovce

CO ZAZNĚLO

nic nezměnilo. Domácí se trápili
v útoku a nedokázali být rovnocenným partnerem ani v obraně.
Orli předváděli opravdu týmový
a rychlý basketbal, navíc se smrtící
úspěšností střelby. Ve 25. minutě
to bylo po koši Švrdlíka již o třicet
bodů a de facto bylo po zápase.
Na konci třetího období vedl
favorit 91:57 a tým Jindřichova
Hradce byl smířený s porážkou.
Až poslední čtvrtina byla vyrovnaná, protože hosté přece
jen mírně povolili v defenzivě a
na hřiště se dostali hráči obou
laviček. Prostějov si však náskok
zkušeně hlídal. Ve 35. minutě
Peterka z trojkové vzdálenosti
trefil trojku a prostějovskou kanonádu zakončil další střelou
z dlouhé vzdálenosti Novák ve
38. minutě. Vedení o čtyřiatřicet
bodů sice Orli neudrželi, přesto
se mohli radovat z dalšího ligového úspěchu.

NA TISKOVCE...
KOVCE...

PROSTĚJOV Už pošesté v
sezoně proti sobě nastoupili basketbalisté Prostějova
a Brna. Hostům chyběly ve
středečním klání pětatřicátého kola Kooperativy NBL
opory Prášil a Bennett, což
byl také jeden z důvodů, proč
se i tentokrát radovali hráči
Ariete. Orli o svém úspěchu
rozhodli již v průběhu prvního poločasu, kdy získali klíčový náskok. Po obrátce dostali
velký prostor všichni hráči
ze střídačky a Brno dokázalo
ztrátu mírně korigovat. Z vítězství 82:69 se přesto radovali svěřenci kouče Cholevy.
První minuty vyšly Orlům pa-

CO ZAZNĚLO

Karel FOREJT - Lions Jindřichův Hradec:
„Prostějov ukázal, že od vítězství v pohárové soutěži je ve velké pohodě. Byl sebevědomý a uvědomoval si vlastní
sílu. Snažili jsme se být vyrovnaným protivníkem, až na první minuty se nám to nedařilo. Trápili jsme se na obou
polovinách. Nezastavili jsme brejky a v útoku se utápěli při střelbě z nepřipravených pozic. Jsem zklamaný, tak jednoznačný průběh jsme si nepředstavovali.“

rádně. Domácí totiž okamžitě
trestali každou chybu soupeře a
záhy vedli 8:0. Nápor zastavil až
smečující Krakovič, kterého v následujících okamžicích podpořili
jeho spoluhráči. Brno potvrdilo,
že jeho forma jde nahoru a v 6.
minutě bylo vyrovnáno 10:10.
Ariete vzápětí odskočilo na rozdíl pěti bodů, i na to však dokázali
Jihomoravané odpovědět. Po
první čtvrtině tak Prostějov vedl
pouze 26:24.
Poslední tým ligové tabulky
rozhodně nebyl odevzdaným
protivníkem ani ve druhé desetiminutovce. Po koších Šišky a
Dygrýna Brno otočilo výsledek
a těsné vedení drželo ještě ve 14.
minutě, kdy po trojce Šišky vedlo
32:30. Vzápětí odpověděl dalekonosnou střelou Talley a Orli
se začali nadechovat k velkému
náporu. Rozhodující pasáž přišla
před koncem první půle. Závě-

rečnou pětiminutovku ovládlo
Ariete 23:3 a po bleskurychlé
sérii se mohli Orli těšit z poločasového dvacetibodového
náskoku - 57:37. Kanonádě
velel Tomáš Mrviš, který trefil
čtyři trojky ve čtyřech útocích
po sobě a za dvě minuty nasázel se čtyřmi trestnými hody
celkem šestnáct bodů.
Do druhé půle nastoupili hosté
s agresivní obranou a snížili na
rozdíl třinácti bodů. V tu chvíli
přispěchali prostějovští střelci s
rychlou odpovědí, a znovu dobyli téměř dvacetibodové vedení.
Třetí čtvrtinu přesto Orli prohráli
14:19. Ale zase až tak jim to vadit
nemuselo. V poslední části se
ještě basketbalisté Brna dostali na
rozdíl deseti bodů, domácí sestava ale žádné drama nedovolila a
v poklidu si hlídala dvouciferný
náskok, který udržela až do závěrečné sirény.
(lv)

NA TISKOVCE...
SKOVCE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád za tohle vítězství, protože Brno potvrdilo, že je bojovný tým a jeho forma jde nahoru. Od začátku jsme věděli, že by to mělo jít a rozhodla druhá čtvrtina, kdy se nám dařilo střelecky. Třicet sedm
minut jsme v utkání vedli, takže tam dominance byla. Získali jsme padesát doskočených balonů. Mrzí mě
devatenáct ztrát, na druhou stranu všichni hráli, takže můžeme být spokojeni.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

Vladimir PAUNOVIČ - Mmcite Brno:

„Na začátku jsme dostali dvě trojky, ale pak se nám podařilo přidat v obraně a domácí hráče jsme zastavili. Dařilo se
nám v obraně a soupeř si s tím nevěděl rady. K tomu se přidala i dobrá střelecká úspěšnost na druhé straně hřiště.
Pro domácí to bylo hodně těžké. Několikrát nás sice potrápili útočným doskokem, ale i s tím jsme si dokázali poradit. Nakonec z toho byl docela pohodlný zápas.“

„Škoda našeho tří a a půlminutového výpadku, kdy jsme nedali koš na konci druhé čtvrtiny. Chtěl bych tu
pogratulovat Tomáši Mrvišovi ke skvělému utkání. Ten chlap nám dal za čtyři útoky čtyři trojky, to jsem
ještě v životě neviděl. Už jsem neměl time-out, tak jsem jen křičel, aby ho zastavili, ale nešlo to. Kdyby
nebylo těch čtyř minut, tak jsme tu odehráli velice důstojnou roli.“

Se šéfem Ariete o historickém pohárovém triumfu
u

„PRO NAŠE MĚSTO JE TO VELKÝ ÚSPĚCH,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA POSPÍŠIL
PROSTĚJOV V tričku šampionů si vítěznou euforii po zisku
pro Večerník
domácího poháru užíval také
Ladislav VALNÝ
předseda basketbalového klubu Ivan Pospíšil. Kromě samotného triumfu potěšil šéfa Ariete
především způsob, jakým Orli zvládli finálové utkání, kdy Děčínu
absolutně nedali šanci.„Byl to skvělý výkon, agresivní i kolektivní.
Je to velký úspěch pro náš tým i naše město,“ radoval se i několik
dnů po historickém úspěchu Ivan Pospíšil (na archivním snímku).
exkluzivní rozhovor

●● Už před rozhodujícím utkáním
jste nechali potisknout vítězná trička. To jste týmu tak moc věřili?
„Před finálovým turnajem jsme příliš
nemluvili o tom, že jedeme pro vítězství. Nikdo to nechtěl zakřiknout. Ale
na celém týmu bylo vidět obrovské

odhodlání. Kluci si strašně přáli vyhrát
a podřídili tomu všechno. Už kvůli
tomu jsem věřil, že to zvládnou. Na
palubovce se jejich touha potvrdila,
což se ukázalo hlavně ve finále. Taková
obrana se často nevidí. Byl to vážně excelentní výkon!“

●● Rozhodující duel si užívali
i prostějovští fanoušci, kteří dorazili do Brna. Vnímal jste jejich
podporu?
„Byli skvělí. Hráče podporovali od
první do poslední minuty, hnali je za
vítězstvím. Potvrdili, že stojí za svým
týmem. Jejich podpory si vážíme.
I pro ně jsme chtěli pohár získat.“
●● Klub dlouhodobě drží pozici mezi českou elitou. Odpovídá
úspěchům také podpora města
a hejtmanství?
„Snažíme se co nejlépe reprezentovat naše město a jsme rádi, že nám
v tomto snažení pomáhá i prostějovská radnice a vedení kraje. Bez jejich

podpory bychom se na špici tak dlouho neudrželi. Snažíme se, abychom si
ji zasloužili, a zatím se to daří.“
●● Největší klubový úspěch si zaslouží, aby se na něj nezapomnělo.
Nechystáte nějakou připomínku
velkého vítězství?
„Už se připravuje DVD, které bude
mapovat letošní vítěznou cestu za
pohárem. Bude obsahovat sestříhané a komentované zápasy celého
ročníku. Jednáme i s fotografy,
kteří byli na finálovém turnaji.
I jejich práce bude dévédéčko obsahovat. Myslíme, že tohle vítězství si pozornost skutečně zaslouží.“ (úsměv)

Pondělí 2. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Kostelečtí házenkáři si konečně připsali první jarní body
původní reportáž
pro Večerník
Tomáš
KALÁB
KOSTELEC NA HANÉ Po nevydařeném vstupu do jarní
části sezóny se podobně jako
dopolední slunce z ranní mlhy nad kosteleckou sportovní halou vynořily první dva
body. Vítězství nad sedmými
Maloměřicemi se nerodilo lehce a na přelomu poločasů byl
dokonce výsledek na vážkách.
Poté se ale svěřenci trenéra
Jiřího Grepla přece jen srovnali
a utkání dotáhli do přesvědčivého vítězství o sedm branek.

23
16

S KOS
S MAL

Až tři kola to trvalo, než se házenkáři Kostelce na Hané mohli poprvé
v tomto kalendářním roce těšit ze zisku bodů do tabulky druhé ligy. Proti
Ivančicím ztratili doma velký náskok
a neuspěli, obdobně si vedli i před
týdnem v Telnici. Až v dalším domácím střetnutí proti Maloměřicím to
vyšlo, zejména díky důrazné a pečlivé obraně se zástupci Hané podařilo
zvítězit a vydat se vstříc polovině tabulky.
Trenér Grepl tentokrát postavil do
branky od začátku Mayera, který
se odvděčil výborným výkonem,
o čemž také svědčí nízký počet obdržených branek. „Dělal jsem, co

jsem uměl, ale utkání mi sedlo a cítil
jsem se fajn,“ okomentoval skromně
pro Večerník své čarování v brance
kostelecký gólman. Sestava v poli
rovněž doznala změn - místo Tomáše Frelicha, Dostála a Říčaře dostali
příležitost Diviš, Vymětal, Varhalík
a Zapletal. „Vymětal nastoupil po
angíně a Varhalík se zatejpovaným
kolenem, všichni to odmakali velice
dobře. Mohl jsem to i díky čtyřem
spojkám prostřídat, šlo hrát i na
dva pivoty a podařilo se nám udržet
tempo i po vystřídání,“ pochvaloval
si Grepl.
V úvodu zápasu dodržoval tým taktické pokyny svého lodivoda, takže si
brzy vypracoval pětibodový náskok.
Skvěle fungovala obrana s jistým
Mayerem vzadu, což nejlépe dokládají pouze čtyři obdržené branky po
dvaceti minutách! V poslední pětiminutovce se ale náskok rozplynul jako

jarní sníh, když hosté těžili především
z rychlých brejků.
Kde domácí skončili, tam po přestávce pokračovali, což mělo nevyhnutelný následek v otočení skóre na 11:12
už po dvou minutách druhé půle. Byl
to naštěstí jediný moment, kdy se Brňané dostali do vedení. „Příliš zbrkle
jsme rozehrávali a zakončovali, soupeř nás z úniků nemilosrdně trestal,“
popsal tuto fázi hry Mayer.
Neskončila ještě ani první pětiminutovka po změně stran, když se
Kostelec vrátil do vedení a postupně
si budoval rozhodující náskok, který
narostl až na sedm branek. Zásadní
byla pečlivá defenziva, hosté překonali Mayera za dvacet minut druhého
poločasu pouze dvakrát.
„Pevně věřím, že nás tohle vítězství
nastartuje a konečně zúročíme naše
možnosti,“ věřil po vítězném mači
Honza Mayer.

V dalším kole se představí házenkáři ne. Dole je namočeno hodně celků
Kostelce v Napajedlech, zápas začíná a bude to vyrovnané až do konce,“
v sobotu od 17.00 hodin. „Bude to odhaduje Jiří Grepl.
Statistiky z utkání
velice těžký soupeř, rád bych ale věřil
najdete na straně 23
tomu, že nás tento výsledek nakop-

Jiří Grepl: „Doma musíme bodovat,

Prostějov
léčil
jinak pojedeme tabulkou dolů“
KOSTELEC NA HANÉ Lodivod kosteleckých házenkářů už
před utkáním věděl, že nic jiného
než vítězství neexistuje, výsledky ostatních zápasů totiž nehrály
jeho týmu vůbec do karet. „Brno
se rozešlo smírně s Bohunicemi
a Telnice dokázala bodovat v Napajedlech, to jsem absolutně nečekal. Dva body pro nás byly víc
než povinností, abychom udrželi
mužstva pod námi,“ uvědomoval
si Jiří Grepl.
●● Jak moc jste si oddechl?
„K utkání jsme nastoupili s vědomím, že už konečně musíme bodovat. Když jsem se totiž dnes ráno
podíval na výsledky, zjistil jsem, že
Telnice remizovala a dostala se tím

o bod před nás. Přestože jsme utkání
zvládli, nevyvarovali jsme se chyb,
které možná pramenily i z částečné
nervozity.“
●● Oproti poslednímu utkání
v Telnici jste zamíchal se sestavou...
„Bylo nutné reagovat na zdravotní
stav hráčů. Varhalík, který pro nás je
střední spojka číslo jedna, v posledním období netrénoval kvůli problémům s kolenem, takže už v Telnici
hrál na jeho místě Martin Švec. Vedl
si tam poměrně dobře, proto dostal
dnes příležitost a určitě nezklamal.“
●● Bude se vám tedy po dnešku při pohledu na tabulku lépe
dýchat?
„Neřekl bych, že se nám bude lépe
dýchat, pořád nad námi visí pověst-

ný ´Damoklův meč´ pádu dolů.
Třeba taková Telnice udělala ze tří
kol pět bodů, což o něčem svědčí.
Doma nás rozhodně nečekají jednoduché zápasy. Pořád jsme v napětí, že minimálně doma musíme
bodovat.“
●● Z čeho pramenil herní útlum
na přelomu poločasů?
„Řekl bych, že jsme začali v útoku
moc vymýšlet, a hráči přestali dodržovat taktické pokyny. Od krajních
spojek potřebuji náběh, ze kterého
budou dávat branky. Určitě ne nějaké motání se v obraně. Své v tomto
směru sehrála i střídání, kdy střídající hráč vnesl na palubovku úplně
jiný systém hry, na což pak ostatní
kluci hleděli.“
(tok)

šrámy a šetřil síly

PROSTĚJOV Podle původního rozpisu neplánovanou zápasovou pauzu
si o víkendu vybrali házenkáři Sokola
II Prostějov. Jejich souboj s domácími
Hustopečemi byl kvůli problémům
s halou přeložen až na první květnový
víkend, takže si hráči mohli užít volna
a dát se po předchozích náročných
střetnutích zpátky do kupy.
„Tréninky jsme pojali odpočinkově, byly
to náhradní cviky a věci na vyběhání a vyblbnutí, s míčem jsme nepracovali. Nemělo by to ani smysl, protože se účastnilo
jen torzo,“ charakterizoval poslední dny
hlavní trenér výběru Alois Jurík.

Konečně se mu také začala tenčit marodka a věří, že tento pozitivní trend bude
pokračovat. „Bečička se zlomeným žebrem teď nebude, Valach se Šestořádem
zatím taky ne, ale Bokůvka už snad jo. Ve
čtvrtek jde na kontrolu a snad se připojí,
Kozlovský už je fit,“ dělil se o potěšující
novinky.
Do sobotního domácího souboje
s Bohunicemi „B“, který v tělocvičně
reálného gymnázia začíná v pět večer,
tak může jít Sokol II v roli favorita. „Musíme jít do toho s pokorou, žádným
machrováním a podat poctivý výkon,
hosté jsou ale poslední a bodový rozdíl

i postavení v tabulce nám velí bodovat.
Navíc když týmy ze spodku začínají vyhrávat,“ velí jasně Alois Jurík.
Soupeři se podařilo během tří jarních
kol získat už stejně jako za celý podzim
tři body, k výhře v Kuřimi, naposledy
přidal bod v derby s Brnem „B“. „Jednoznačným úkolem bude pokrýt pivoty,
mají tam dva chlapíky se snad sto dvaceti sto třiceti kilogramy. Za nás by ale
měl nastoupit Raška, tak to snad zvládneme,“ očekává prostějovský trenér
souboj těžkých vah. Na podzim skončil
duel dělbou bodů v poměru 29:29.
(jim)

Mladí korfbalisté Prostějova slavili rekordní výhry Venkrbec debutoval za Pardubice
PROSTĚJOV Více než koš na minutu. Takovou kadencí pálili korfbalisté
SK RG Prostějov při prvním kole
druhé poloviny dorostenecké extraligy. V první odvetě si pozvali na svou
palubovku tým Českých Budějovic,
který je na podzim dokázal potrápit.
Tentokrát se však nutnost dotahovat
dvoukošové manko neopakovala, nastal přesný opak. Napoprvé jen těsně
nedosáhli na hranici padesáti bodů,
podruhé se dokonce zastavili až na
rovné sedmdesátce.
„Soupeř přijel kvůli nemocem jen se třemi chlapci a čtyřmi dívkami, takže jsme
si opět oživili taktiku hry proti nekompletnímu soupeři. Tu už máme celkem
zvládnutou, navíc hosté byli věkově
výrazně mladší a ani fyzicky se nemohli
našim hráčům rovnat. Skóre na naší stra-

ně plynule narůstalo, v podstatě jsme dali
koš každou minutu,“ usmíval se spokojený kouč domácích Martin Uherka.
Prostějovu se podařilo udržet koncentraci po celých padesát minut hry a jeho
hráči často stříleli, čímž bez problémů
rozpohybovali obranu a dostávali se do
jednoduchých střeleckých pozic. „Až
ke konci zápasu začalo hráčům v hlavě
trochu hlodat překonání padesátikošové
hranice, ale snad přemírou snahy se nám
nepodařilo počet vstřelených košů zakulatit. I tak jsme bez potíží uhráli snadné
a vysoké vítězství,“ vracel se k prvnímu
zápasu.
To druhé střetnutí bylo ještě extrémnější. „První poločas běžel v podobném
duchu. Hosté se snažili kombinovat,
ale neměli moc šancí proti agresivní
a nátlakové obraně. A po poločase diváci

vyzývali naše hráče k překonání magické
padesátky, což se podařilo,“ přibližoval.
Takže zatímco v prvním utkání padl každý prostějovský koš v průměru každých
jednašedesát sekund, napodruhé už
v průměru co třiačtyřicet sekund. A zcela
rekordní byl druhý poločas s téměř čtyřiceti body za pětadvacet minut. To dává
koš za osmatřicet a půl sekundy. „Vzhledem ke zbývajícímu času se začalo ozývat
‚šedesát‘. Koš s tímto číslem padl necelé
čtyři minuty před koncem. Smršť, která
vyplnila krátký časový okamžik zbývající do konce, sledovali všichni nevěřícně
a po překonání sedmdesáti košů jen
kroutili hlavami,“ pokračoval ve vyprávění trenér prostějovských dorostenců.
A pohled na tabulku jí dává za pravdu,
Prostějov ani v jednom z deseti zápasů
nepadl a průměrně vyhrál v poměru

34:5. I proto je cílem obhajoba loňského
titulu a také proto se řada členů tohoto
týmu prosadila do národního výběru.
„Právě jsme měli soustředění U19
v Kostelci na Hané, kde bylo devět kluků
a jedenáct holek, mimo jiné pět kluků
a tři holky od nás. To je velká účast
a všichni máme šanci jet na velikonoční
turnaj do Nizozemska,“ těší Havlovou.
Kromě ní se soustředění účastnili i Pavla
Křížková, Kateřina Lorencová, Petr Galíček, Michal Marek, Petr Šnajdr, Daniel
Štefák a Alexandr Vyroubal.
(jim)
SK RG Prostějov – KCC Sokol České
Budějovice 49:1 (24:1) a 70:2 (31:2)
Sestava a koše Prostějova: Havlová 31,
Galíček 18, Šnajdr 16, Štefák 15, Vyroubal 11, Lorencová 9, Rieger 8, Křížková 6,
Ambrosová 5. Trenér: Martin Uherka.

(pokračování ze strany 35)
Do střelecké listiny se v předposledním
kole zapsal Ondřej Vitásek, ovšem ani
branka účastníka posledního světového šampionátu dospělých nepomohla
Liberci k bodům a Bílí Tygři vinou porážky v Karlových Varech přišli o naději
na play off. Petr Kumstát dokonce ke
gólu přidal i jednu asistenci, ale slavit
nemohl, jeho Sparta padla v Litvínově
3:5. Nepodařilo se tak navázat na úterní vysokou výhru z Vítkovic, na níž se
čerstvý člen Klubu hokejových střelců
podílel jednou nahrávkou.
Pátek celkově nebyl příliš vydařený, sklonit
se musel i Antonín Honejsek, jehož Kometa Brno padla v Edenu s domácí Slavií
2:5. A třiadvacetileté křídlo mělo jeden
záporný bod. Stejně se mu vedlo i v neděli
při těsné výhře 2:1 nad Hradcem Králové.

To v neděli se mezi střelce zapsal třinecký
Matuš, při divoké přestřelce 5:6 na Spartě
jednou asistoval a navíc dva kladné body
posbíral Matyáš. Juraj Šimboch plnil po
celý zápas roli dvojky účastníkovi světového šampionátu dvacítek Miroslavu
Svobodovi. Za vítěze si Petr Kumstát
připsal jednu přihrávku.
Po skončení základní části může být nejspokojenější Antonín Honejsek. Jeho
Kometa obsadilo třetí místo a ve čtvrtfinále dojde na zajímavé derby se Zlínem,
v jehož barvách slavil na jaře titul. Repríza
finále startuje ve středu 11. března. Na
čtvrtou Spartu čeká Hradec Králové, deváté Pardubice nejprve musí v předkole
vyřadit osmé Vítkovice. A Vitáskův Liberec čeká dvanáct utkání ve skupině o udržení, do níž ale jde s náskokem patnácti
bodů na předposlední Olomouc. (jim)

Prodej písků,
štěrků a kameniva
Jana Maštalířová
se sídlem Žešov u Pv
a Agrostroj Pv

OZNAMUJE

Otevírací doba:
nové sídlo firmy Po-Pá 7:00-17:00
od 2. března 2015 So 7:00-12:00
na adrese Kojetínská 4221/15,
Prostějov

15012210018

15022510202

15022510203

(bývalé stavebniny STAVOMAT)
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sportovní téma večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Basketbalisté Prostějova patří už deset let mezi nejlepší

Orli překonali těžké časy i hrozící BANKROT a nyní SLAVÍ
PROSTĚJOV Košíková má
v Prostějově dlouhou historii sapro Večerník
hající až do první poloviny uplyJiří MOŽNÝ
nulého století. Těch největších
úspěchů se ale fanoušci i samotní hráči a funkcionáři dočkali na Hané až v posledních letech.Vše začalo vstupem marketingové společnostiTK PLUS do tohoto odvětví v roce 2003 a výsledkem vzestupu je až do současnosti celkem
deset ligových medailí včetně pěti stříbrných v řadě. Navrch pak
Orli přidali osm cenných kovů z Českého poháru. A právě v něm
přišlo i historicky první zlato! Stalo se tak před pár dny při finálovém
turnaji v Brně. Bez nadsázky se tento vysněný triumf dá brát jako
odměna za výdrž a překonání kritických chvil, kdy byl oddíl jen pár
hodin od vyhlášení konce profesionální činnosti...
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

OKAMŽITÝ VSTUP
MEZI ELITU

Sezonu 2003/2004 začal nově ustanovený BK Prostějov díky odkoupení licence
z Kroměříže ve druhé nejvyšší soutěži.
Prvním prezidentem oddílu se stal Jiří
Snášel, trenérské taktovky se chopil Peter
Bálint, pozici jeho asistenta a současně
sportovního manažera obsadil Michal
Pekárek. „K tomuto sportu je ve vedení
společnosti dlouhodobě příznivý vztah.
Máme poznatky a reference, že všude,
kde se basketbal začal hrát, našel si svoje
místo a byl o něj mezi veřejností zájem.
Dlouhodobě také dokazuje dobré výsledky s mládeží a naše firma ráda zajišťuje mládežnické projekty,“ vysvětlil tehdy
pro Večerník první vstup společnosti do
kolektivních sportů Petr Chytil, jednatel
TK PLUS. Výkonným ředitelem se stal
dlouholetý předseda TJ OP Prostějov
a trenér „A“-mužstva Ivan Pospíšil. „Sliboval jsem si od toho, že se v Prostějově
bude poprvé v historii hrát nejvyšší soutěž. To se nám podařilo a jsme rádi, že se
nám činnost daří doteď,“ ohlédl si zpátky
stávající předseda klubu.
Cílem všech byl okamžitý postup do
Mattoni NBL, čemuž odpovídalo i složení mužstva. Z dřívějších „oděvářů“ zůstali
jen Roman Vítek a Viktor Skulník, z Kunína přestoupil zkušený Ludvík Magnusek, na post pivota přišel 205 centimetrů
vysoký Slovák Milan Golian, zkušenosti
mohl nabídnout z Děčína přicházející
trojnásobný mistr Ladislav Zálužanský
a hlavní hvězdou se stal David Panáček.
A pozici favorita se podařilo zvládnout,
v základní části se zrodilo třiadvacet výher a jen tři porážky, v play off pak nastala
úspěšná cesta přes Litoměřice, Sadskou
a Kolín až do vysněné nejvyšší mužské
ligy. „Přicházel jsem s úkolem postoupit
a povedlo se. Pak mě mrzelo, že jsem
musel od mužstva odejít, ale vydal jsem
se úspěšnou cestou k mládeži. Hodně
mě to obohatilo a mimo jiné jsem měl
možnost vést i mládežnické reprezentace České republiky, načež je posunout o
krok dál,“ zavzpomínal na začátek úspěšného projektu Peter Bálint.
Před premiérovou sezonou mezi elitou došlo k dalšímu velkému posílení.

Mimo jiné přišli Petr Czudek a Marek
Stuchlý z Opavy, již čtyřicetiletý a 217
centimetrů vysoký veterán Jiří Okáč,
mladí Američané David Palmer
a Craig Callahan či další zahraniční
tváře Goran Adžič a Andrej Lukianec.
Trenérské taktovky se ujal uznávaný
Predrag Benaček.
Vstup do soutěže příliš slavný nebyl,
když očekávané střetnutí s Nymburkem
skončilo vysokou porážkou 67:101. Jenže Středočeši neztratili v základní části ani
bod a nováček soutěže se dokázal rychle
oklepat, takže před nástavbou byl druhý
těsně před Brnem. Tuto pozici se podařilo uhájit i v nadstavbě, navíc po přestřelce
112:102 získal BK první skalp Nymburku. Cesta do finále se však nekonala.
Prostějov sice vedl nad Kunínem 2:0 na
zápasy, pak však doma ztratil téměř dvacetibodový náskok, o jeden bod padl na
půdě soupeře a v rozhodujícím semifinálovém souboji opět doma. Alespoň
malou náplastí byl bronz po výhře nad
Brnem i předchozí pohárové stříbro.
Pro ročník 2005/2006 se předsedou
správní rady klubu stal Milan Matzenauer, post hlavního trenéra obsadil
Lubomír Urban, jehož během sezony
vystřídal Michal Pekárek. Novými
hráči se stali polský obr Kordian Korytek či tehdy devatenáctiletý Pavel
Pumprla. Cílem bylo vybojovat ligové finále, což se ale na rozdíl od poháru ani na druhý pokus nepodařilo.
Opět sice skončil Prostějov druhý po
základní i nadstavbové části, v semifinále
však znovu čekala Mlékárna Kunín, která i tentokrát zvládla pětizápasovou bitvu.
Rozhodující mač vyhráli Severomoravané 77:76. Bronzové medaile přinesla výhra nad Děčínem.
PRVNÍ FINÁLE
V ROCE 2007

Až napotřetí to vyšlo. Michal Ježdík
sice na prostějovské lavičce dlouho
nevydržel a sezonu dokončil jeho asistent Miroslav Marko, ale klubem nakonec prosákla vytoužená radost. Po
základní části z toho bylo až třetí místo za
Nymburkem a Děčínem, po zdolání Pardubic se ale právě Severočechy podařilo v
napínavém souboji vyřadit. Nymburk už

ve finále byl při všech třech zápasech nad
prostějovské síly, ale po třetím místě v poháru se podařilo poprvé získat titul vicemistra v dlouhodobé soutěži. Zasloužili
se o to mimo jiné i Radek Nečas, Robert
Tomaszek, Cameron Crisp či další Američan Bryan.
O rok později zůstal u týmu kouč
Marko a hlavní akvizicí se stal z Pardubic přicházející Rahsaan Ames, novici
byli také třeba Stanislav Votroubek či
Goran Savanovič. Výsledkem však
bylo až třináct porážek ve čtyřiačtyřiceti zápasech a výsledné třetí místo.
To potvrdil i čtvrtfinálový postup přes
Ostravu a semifinálové vyřazení. Opět
od Nového Jičína, opět v rozhodujícím
pátém zápase.
Pro ročník 2008/2009 nastaly změny
i ve vedení, do nějž vstoupil nynější generální manažer Petr Fridrich. Začátek to
nebyl zcela povedený, tah se Srbem Ivicou Mavrenskim se nezdařil. „Bohužel se
ukázalo, že to nebyl trenér na svém místě
a po třech měsících skončil,“ smutně
konstatoval Fridrich. U mužstva dlouho
nevydržel ani vracející se Marko a sezonu
tak dokončil Peter Bálint. „Byl to nový
impulz, ale sezona nebyla optimálně
rozehraná. V semifinále jsme šli na Nymburk a třetí místo tak bylo maximem,“
dodal zkušený funkcionář.
A na svůj comeback k „áčku“ krátce zavzpomínal i Bálint. „Bylo to takové zvláštní. Mužstvo nefungovalo a nepodařilo se
nám jej moc sladit, abychom dosáhli na
větší úspěch. Poté jsem si ale tým mohl
sestavit sám, což pro mě bylo velice důležité a myslím si, že přínosné pro celý
klub,“ ohlížel se nynější kouč prostějovských kadetů a juniorů.
NASTÁVÁ DOBA
STØÍBRNÁ

Prostějovským trenérům a funkcionářům se totiž v mezisezónní pauze
podařilo na Hanou přivést řadu kvalitních tváří, s jejichž pomocí nastala nová
a zatím výsledkově nejúspěšnější
fáze v dějinách klubu ověnčená pěti
ligovými stříbry v řadě, loňských „silver double“ a letošním pohárovým
titulem. V ročníku 2009/2010 se BK
mohl spolehnout na takové hráče jako
kanadského reprezentanta Kyle Landra,
duo Litevců Andriuse Šležase - Benase
Veikalase, Američana Eugena Lawrence,
Aleše Chánu či také dlouholetého kapitána týmu Jaroslava Prášila.
Po třetím místě v základní části sice opět
čekal v semifinále Nový Jičín, Prostějov
mu ale dokázal vrátit předchozí vyřazení a na jeho palubovce zvítězil 77:64.
Hned jednatřiceti body a sedmnácti
doskoky se pod výhru v rozhodujícím
zápase zasloužil Landry, Lawrence nastřádal šestnáct bodů a osm asistencí.
Ve finále se podařilo Prostějovu jednou
vyzrát na Nymburk, v poměru 4:1 ale
vládl favorit.

Umístìní Orlù v NBL:

Celkem pětkrát brali Orli v domácím poháru stříbro, až letos si mohli se svými fanoušky zakřičet "We are the Champions".
Foto: www.cbf.cz

ším vlastním odchovancům. „Doufám, že platí to, na čem jsme se dohodli
s vedením klubu, že se bude hrát s
českými hráči a budeme vychovávat
mládež pro nás. Tato práce mě baví, ale
nebránil bych se ani návratu k prvnímu týmu, až nastane čas. Věřím, že se
tu basketbalu bude ještě dlouho dařit a
bude chodit opět více diváků,“ přeje si.
V každém případě po dalších turbulencích v klubovém vedení, z něhož
nadobro zmizel šéf Milan Matzenauer a také marketingová společnost TK PLUS. V létě 2011 přišel do
Prostějova z rozpuštěného Nového
Jičína kouč Zbyněk Choleva, jemuž
se podařilo i v stále obtížnějších podmínkách uhájit pozici hlavního vyzyvatele Nymburku.
Nejprve přišlo v lehce mezinárodní soutěži finále po druhém místě
v základní části i nadstavbě a vyřazení Ostravy s Děčínem, poté zvládl existenčními problémy a rozsáhlou marodkou zasažený klub
zvládnout pětizápasové série s Levicí
i Ostravou a prakticky jen v sedmi
lidech dokráčet až do bitvy o titul, naposledy dokázalo už Ariete Prostějov
obrátit stav 1:2 s Pardubicemi a popáté
v řadě vyzvat neotřesitelný Nymburk.
„Každé stříbro má svou cenu a kouzlo.
Nastalo krácení rozpočtu, ale přesto tu
pan Choleva s asistentem Hájkem měli
takové hráče jako Jamar Smith, Cadri
Nicholson, Travis Peterson, kteří teď
hrávají evropské poháry. Pak jsme opět
PØICHÁZÍ
museli snížit rozpočet a až na Slovince
TÌŽKÉ OBDOBÍ
Ventu a Slováka Pandulu...“ upozornil
Pro třetí stříbro v řadě už Orly nevedl generální manažer Ariete Prostějov Petr
Bálint, jeho další kroky totiž zamířily Fridrich na velkou změnu oproti předena Slovensko i zpět k mládeži. „Asi šlým rokům.
ale změna byla potřeba. Dostal jsem Nejvíce si ale cení toho předponabídku z první slovenské ligy a dva sledního stříbra. „Tým hrál výborroky jsem tedy působil v Levicích. Pak ně, měli jsme ale obrovské finanční
jsem se do Prostějova vrátil k mládeži problémy. Opět jsme ale dokázali
a pozvedl ji. Trochu to tehdy upadalo, dojít až do finále, ke kterému nás
teď tu ale máme dvě extraligy a hráči se dovedla nezměrná vůle všech hrájeví dobře i pro první tým,“ sdělil Peter čů. Byla to nezapomenutelná sezoBálint. Po úspěšné výchově Krakoviče na,“ zavzpomínal na sezonu, kdy se
s Dokoupilem je tak nakročeno k dal- podařilo odvrátit hrozící krach,

A o rok později to bylo ještě lepší. Při neúčasti Nymburka ovládli Orli základní část, v následné nadstavbě hrané od
nuly uhájili druhé místo hned za Středočechy. Úspěšně si vedli i v Evropě
a vše korunovali jízdou v českém play
off. Ve čtvrtfinále postup přes Opavu,
v napínavém semifinále udolání Pardubic a ve finále velké trápení Nymburku.
Po dvou domácích výhrách byl stav série
2:2, poté na půdě soupeře smolný pád
v prodloužení a šestý duel už soupeř zvládl pohodlněji.
„Byla to asi moje nejlepší sezona. Tým
byl pospolu dva roky a fungoval výborně.
V Eurochallenge jste se dostali do Top16,
porazili jsme nynějšího euroligistu Kubaň a sehráli i velice důstojné finále. Sešli
se špičkoví hráči a mohli jsme i vyhrát.
Kdybychom náskok v Nymburku udrželi, tak bychom už sérii dovedli do vítězného konce,“ je přesvědčen Bálint.
A s tehdejší úspěšnou partou je v kontaktu neustále. „Bylo to jedno z nejlepších
družstev, které tu kdy bylo. Komunikujeme spolu přes maily a Facebook,
předáváme si informace a několikrát se
opět přijeli podívat do Prostějova, takže
přátelská atmosféra mezi námi panuje i
nadále,“ pousmál se. A příjemně se ohlíželo i Petru Fridrichovi. „Měli jsme tehdy
velice slušný rozpočet a tento tým měl
i šanci potrápit Nymburk. K titulu nám
chyběl jen krůček, v Evropě jsme porazili Záhřeb, Krasnodar, Bonn,“ vrátil se
v myšlenkách o několik let zpátky.

ale z kádru odešly hvězdy Dufault, Venta, další borce včetně
Prášila postihlo zranění a ročník
tak dohrálo jen sedm statečných
- Bohačík, Kohout, Marko, Polášek, Slezák, Šmíd a Švrdlík.
„Vypadalo to, že tu basketbal skončí, museli jsme se rozhodnout během
čtyřiadvaceti hodin. Pokusili jsme se
o záchranu a podařilo se nám získat
sponzora do konce sezony, s nímž spolupracujeme dodnes. Prostějov je městem
sportu, na vysoké úrovni je tu i tenis, volejbal, hokej, takže se sponzoři hledají jen
těžko,“ pohovořil Ivan Pospíšil o překonání zatím nejtěžšího období.
Konkurovat Nymburku, který má
přibližně patnáctkrát vyšší rozpočet, je
nadmíru složitý úkol, to nejlepší tak přišlo při jeho neúčasti - prostějovská snaha totiž vyvrcholila nedávným ziskem
Českého poháru. „Je to největší úspěch
v naší historii. Konečně jsme si sáhli
na pohár a přestali jsme být korunním
princem. Je to specifická soutěž hraná
na jeden zápas, v níž se může stát cokoliv a my dlouhodobě prokazovali
kvalitu, za což byli teď odměněni. Obrovský dík patří hráčům i trenérům, ale
také městu Prostějov a Olomouckému
kraji. Vždy při nás stály a my jsme je
víc než důstojně reprezentovali v České
republice i Evropě,“ upozornil Petr Fridrich. „Zuby si na trofej brousily i Děčín
a Pardubice, ale nezvládly to. Nyní je
potřeba udržet alespoň třetí místo po
základní části, abychom se v semifinále
play off vyhnuli Nymburku,“ má jasno
šéf oddílu Ivan Pospíšil.
Na další kontinentální vystoupení
to ale navzdory stabilní pozici české
dvojky nevypadá. „Evropské poháry
jsou v tuto chvíli nereálné. Vše si musí
hradit klub, i proto je z tuzemských
zástupců hraje pouze Nymburk. Bohužel to není jako třeba ve fotbale, že
by nám FIBA něco přispívala,“ sdělil
Petr Fridrich s vírou v lepší zítřky a pokračujícím procesu stabilizaci celého
prostějovského basketbalu, který má
bezesporu nesmírný potenciál.

Umístìní Orlù v Èeském poháru:
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