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ZÁZRAK?

15022710221

s pohodou od 14.3.

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

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

9 771212 667008
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TĚHOTNÁ PŘEŽILA ČERNÝ KAŠEL!
PROSTĚJOV Na to mohla šeredně doplatit! Těhotná žena z Prostějova se dva týdny před porodem dostala do obrovských zdravotních potíží. Onemocněla totiž černým kašlem, což barvitě na
sociální síti popisuje její sestra. Pochopitelně se ihned svěřila do péče lékařů, na pohotovosti jí ale
údajně doktor předepsal pouze Paralen! Zatímco rodina snáší hromy a blesky na lékaře, vedení
prostějovské nemocnice jakékoliv pochybení odmítá. Ať je
to ale jakkoliv, mnohem důležitější v tuto chvíli je, že těhotná čtěte na straně 14
mladá žena záludnou a vysoce nakažlivou chorobu přežila…

Černý kašel je podle odborníků nejnebezpečnější pro malé
děti a těhotné ženy. Po stopě jednoho takového případu se
vydal Večerník, žena onemocněla touto vysoce nakažlivou
chorobou dva týdny před porodem. 2x foto: www.123rf.com

➢

Profesionální čištění vozidel

kompletní nabídka čištění interiéru i exteriéru aut

✓ Autochemie pro mycí linky
✓ ruční předmytí vozidla
✓ kompletní vyčištění a ochrana interiéru vozu
✓ umytí a ochrana motoru
✓ vyčištění a oživění veškerých chromovaných, plastových,
kožených a koženkových součástí vozu

✓ program oživení, renovace a tvrzení laku karoserie
✓ oživení pneumatik, ráfků a krytůkol
✓ nabízíme profesionální školení ošetření vozidel německou
technologii
✓ vše v nejlepší možné kvalitě
✓ tradice výrobce od roku 1958

nalistujte stranu 13

15030410241

15030510250

Svatoplukova 46, 796 01 Prostějov,
Jiří Juhász 732 687 805

Přijme
do svého kolektivu,
ve zcela nových prostorách

ŠVADLENY NA HPP
Nabízíme perspektivní pracoví místo
v zahraniční zavedené firmě,

výdělky až 15 000 Kč
Jednosměnný pracovní provoz, 3-týdenní letní dovolená

15030210231

150122010016

603 508 575

15030410245

15030210231

Bližší info na tel. čísle

Chcete pomoci od dluhů?

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

Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)

t

Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

kdykoliv po-pá:9.00-16.00

Tomáš Novák Dr.H.C., 775 220 192 – insolvence, likvidace, právní poradenství,
Ing. Libuše Hýblová – insolvence, likvidace – tel.: 727 939 871,
Nerudova 11, Prostějov
Ing. Petra Tichá – insolvence – tel.: - 608 102 022

15011910006

Na Vaši návštěvu se těší:

15022510208

15030410248

BEZPLATNÉ KONZULTACE

2
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Všechno utratili?
Prostějov (mik) Prostějovští
radní už mají hotový plán oprav
chodníků pro tento rok. Vyčlenili na tuto záležitost tři miliony korun. Zatím… Vloni totiž
vedení města udělalo radost
mnoha dalším obyvatelům, kteří žehrali na daleko větší množství chodníků, než město chtělo
spravovat. Miliony korun totiž
tehdy oproti původním předpokladům vrátila do rozpočtu
města společnost .A.S.A. Technické služby díky mírné zimě
a menším nákladům na úklid
sněhu. „Letos tomu ale tak
zřejmě nebude, nějaké výjezdy
zásluhou častého náledí byly,“
pokrčil rameny Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Bezdomovec se psem
Prostějov (mik) Ve středu
4. března v podvečer bylo přijato sdělení od pracovníka
Českých drah o volně pobíhajícím psu přímo v hale hlavního
nádraží. Při příjezdu hlídky byl
pes již na vodítku a pod dozorem. Muž bez domova uvedl, že
mu psík, kterého hlídá kamarádovi, na chvíli utekl z vodítka.
Prostory nádraží poté opustil,
pochopitelně i s již uvázaným
čtyřnohým kamarádem.
Najde se vùbec?
Prostějov (mik) Už půl roku je
v policejní databázi pohřešovaných sedmnáctiletá Prostějovanka Nikola Hebelková. Okolo její osoby je spousta záhad.
Policie s informacemi odkazuje
na sociální odbor magistrátu,
ten zase zpátky na policii. Podle
některých svědků se dívka nepohodla s rodiči a opustila domov. Hledá ji ale vůbec někdo,
nebo po ní bude stále vyhlášeno celostátní pátrání?

FOTO
VEÈERNÍKU

Martin Zaoral

PROSTĚJOV Když jsme byli malí, každý z nás se toužil stát
někým s velkým N. Obvykle jsme chtěli být popelářem, průvodčím, kosmonautem či princeznou. Automobil Smart
Fortwo se netají svojí touhou stát se Mercedesem.
Smart Fortwo je auto určené pro velkoměsta. Ideálně se hodí
například do ulic Paříže, Londýna či Tokia. U nás jej naplno
užijí hlavně v Praze. O to překvapivější je, že jsme jej v průběhu uplynulého týdne zastihli právě v Prostějově...
Kromě řidiče a spolujezdce se do tohoto vozítka vleze snad
už jen platební karta. Kuriózní je, že cena Smart ForTwo
je poměrně vysoká. Základní verze začíná na 281 tisících
korun. Není tedy výrazně nižší, než u nejlevnějšího třídveřového Mercedesu-Benz A 150. Ten totiž nyní stojí 478 tisíc
korun. Co se však týče velikosti, není tento Mercedes o moc
větší než právě Smart.
A tudíž nelze vyloučit, že Smart svůj vzor brzy doroste. Kdyby však bylo toto autíčko skutečně ambiciózní, přálo by se
stát například Zetorem...

AŽ VYROSTU,
BUDE ZE MNE
MERCEDES!

Trapas, průser a ostuda! Výstava ke
stému výročí prostějovské radnice měla
v Bruselu ještě pár týdnů trvat, ale je
po všem. Jak se totiž Agentura Hóser
těsně před uzávěrkou dozvěděla, belgičtí hasiči museli výstavní prostory
evakuovat a následně uzavřít! Policie
poté nařídila výstavu zrušit a fotografie
prostějovské radnice spálit. Důvody se
nejdříve tajily, ovšem Agentura Hóser
je díky kolegům z americké sesterské
agentury Kačer Donald zjistila.
„Už několik dní si nám europoslanci
i obyvatelé z přilehlých ulic Bruselu
stěžovali, že cítí strašný zápach linoucí

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••
Snažil se o kulturní osvětu? Lidé u internetu a televize tráví čím dál více volného
času. O to, aby na začátku týdne během svého volna doma vzali za vděk třeba
starou dobrou knihou nebo divadelním představením se obyvatelům Žeranovské ulice v Prostějově postaral zloděj, který jim ze sklepa ukradl zařízení sloužící
k připojení k internetu a kabelové televizi.

Smart, který se hodí hlavně na silnice velkoměst,
dorazil i do Prostějova.
Foto: Facebook

torovi, ať tam ty tvargle nenechává, že
z toho bude průser. A on že ne, že prý se
jedná o výstavu celého Olomouckého
kraje a že my v Prostějově bohužel takovou lahůdku nevyrábíme,“ posteskl
si viditelně zklamaný a otřesený Josef
Augustus, který vedl prostějovskou delegaci při vernisáži výstavy v Bruselu.
„Já je chtěl sníst, ale europoslankyně
Začínající mi to nechtěla dovolit. Prý
ať si Belgičani taky užijí,“ brání se primátor Prostějova Nakaseseděl. Prostě
a dobře, syrečky zůstaly na stolečku pod
fotografií stoleté prostějovské radnice
a kvůli hroznému smradu navštívili celou výstavu pouze dva lidé. Zlí jazykové ale tvrdí, že to byli právě hasiči, a to
v plynových maskách...
Prostějovu nehrozí ovšem jenom ostuda, ale belgická policie chce organizá-

tory výstavy i zatknout za terorismus.
„Případ má všechny aspekty teroristického činu. Byla použita chemická
zbraň hromadného ničení, ohroženy
na životě byly tisíce lidí. Olomoucké syrečky si převzali agenti FBI, Američané
je chtějí prozkoumat a tuto zbraň začlenit pro svoji armádu,“ uvedl nejvyšší
muž bruselské policie Paul von Nowak.
Za Agenturu Hóser Majkl

Podivná krádež. Když vloni
instalovalo občanské sdružení
Přijdu včas u nemocnice nový
bezpečnostní stojan s hodinami,
jeho součástí byl i speciální model
autobusu. Ten ale někdo ve čtvrtek odpoledne šlohnul! K čemu
zloději asi může být? Případem šetří Policie ČR, tak snad ho čapnou
i s busem!

40 000

Není to špatný nápad, to určitě ne.
Ale taková štědrost radnice se možná ani nečekala. Prostějovští konšelé podpořili projekt soukromé taxislužby výhradně pro seniory, kteří
za odvoz kamkoliv po Prostějově
zaplatí jenom lidovou „dvacku“.
Taxikář ale dostane z městské kasy
40 tisíc korun na benzín…
ZAUJAL NÁS...

JAN
PŘEUČIL

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Připomínka 165. výročí narození T. G. Masaryka neproběhla v pátek zrovna v ideálních
podmínkách. Sochu našeho prvního prezidenta na prostějovském náměstí obepíná plot
a přístup k ní je kvůli odbagrovanému povrchu kuželny velmi svízelný. Primátor Miroslav
Pišťák se ale nenechal odradit…

Charismatický český herec přijel
v pátek do Prostějova, aby v kavárně Avatarka na náměstí T. G.
Masaryka otevřel vernisáž výstavy
obrazů Ivety Pekové. Na Hanou
ho doprovodila jeho manželka
a vůbec první česká filmová
Popelka Eva Hrušková.
ZASLECHLI JSME...

„JÁ SÁM SEBE
SE PTÁM, JAK TO
DĚLÁM!“

Nezbyl na něj Večerník? Trafiku na Žižkově náměstí v úterý přepadl maskovaný lupič, který měl být ozbrojen střelnou zbraní. Bližší okolnosti přepadení ovšem
nebyly známy. Že by neměl naše noviny?

•• Středa ••
Složí se hokejistům na platy? Jelikož už Jestřábům sezóna skončila, dostali skalní
fanoušci uprostřed týdne po několika měsících volno. Využít ho mohli třeba k pořádání finanční sbírky na zachování první ligy v Prostějově.

Okamžitá reakce
primátora M. Pišťáka
na informaci, že město
bude mít ještě lepší
rating než v roce 2014

•• Čtvrtek ••
Hledal originální dárek k MDŽ? Zřejmě milovník prostějovského MHD ukradl
ve čtvrtek autobus, který byl součástí hodin s hlásičem nedaleko prostějovské nemocnice. Není přitom vyloučeno, že si tento model nenechá pro sebe. Takže ženy,
pokud některou z vás chtěl partner v neděli obdarovat autobusem, nahlaste ho prosím na policii.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 10/0 °C

•• Pátek ••

Františka

A byl by pokoj! V pátek museli policisté opět evakuovat hlavní nádraží v Olomouci. Nějaký chytrák v Praze totiž nahlásil uložení bomby na hlavním nádraží, aniž by specifikoval na kterém. Podobným exotům by ve středověku asi
vyřízli jazyk. De facto by se jednalo o zajištění předmětu, kterým byla páchána
trestná činnost. Oni by si to ti další už pak rozmysleli.

•• Sobota ••
Konicko hledá Superstar. I tak by se mohla jmenovat pěvecká soutěž, která se
v sobotu konala v Jesenci. Jelikož se jednalo o klání určené žákům základních škol, je
nad slunce jasnější, že Superstar tam nikdo nebyl. Naopak se do něj zapojilo i několik skutečně supermladých zpěvaček.

Úterý

11/0 °C

Støeda

10/2 °C

Ètvrtek

8/-1 °C

Pátek

9/-1 °C

Viktorie
Anděla
Řehoř

Růžena

•• Neděle ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Zvítězí zdravý rozum? Pozitivní zprávou je změna postoje rady
města k demolici Jezdeckých kasáren. Zatímco radniční koalice
nejprve ustoupila opozičníkům
a slíbila jim zachovat polorozpadlou hlavní budovu, teď to i přes
snahu získat zájemce o její využití
vypadá naopak.

ZACHYTILI JSME...

•• Úterý ••

Má se nový Albert bát? Kdo si chtěl nakoupit v prostějovském Intersparu, měl
poslední možnost v neděli. Albert, který na místě Intersparu, otevře ve středu, musí
doufat, že u vedlejšího nepříliš využívaného parkoviště nevyroste nový Lidl. Právě
jeho konkurence vedla k uzavření prodejny řetězce Ahold na Sídlišti Svobody.

CO NÁS POTĚŠILO...

CO NÁS UDIVILO...

Agentura SYREČKY UKONČILY BRUSEL!
se z místností, kde je pořádaná výstava
jakési stoleté věže. Naše hlídky stížnosti
prověřily a přišly na příčinu nehorázného smradu. Organizátoři totiž vystavovali kromě fotografií i olomoucké syrečky. Ty už se roztékaly a působily jako
chemická zbraň hromadného ničení.
Proto jsme nechali výstavní prostory vyklidit a následně jsme je vydezinfikovali
plamenometem,“ informoval svět šéf
bruselské policie Paul von Nowak.
Proklamovaná výstava, která měla
Prostějov a s ním i celý Olomoucký kraj
zviditelnit v celé Evropě, skončila tedy
ostudou. Prostějovští konšelé jsou naprosto zdrceni a Agentuře Hóser, která
je požádala o reakci, vyhrožovali se
slovy, ať drží zobák! Po opakovaných
žádostech však radní nakonec přece
jen něco řekli. „Já to říkal panu primá-

rubriky
Večerníku

Sobota 10/-1 °C
Rút

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK o DVĚ Koruny levněji

Jak na to?
nalistujte stranu 28
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zpravodajství

RADNÍ VYFASOVAL POKUTU!
„Přestěhuju se do Švýcarska,“
lamentuje J. Šlambor
PROSTĚJOV, SKALKA Kauza okolo bydlení či nebydlení
uvolněného radního Jaroslava Šlambora (KSČM) ve Skalce
stále neutichá. Naopak. Přestože není jediným prostějovským zastupitelem, který přespává mimo město, musí
se nyní vypořádávat s dalším problémem. Jeho rozestavěný domek ve Skalce totiž není zkolaudován, přesto ho
i s manželkou obývá. A to se mu vymstilo!

Jaroslavu Šlamborovi ani po vyměření pokuty humor neubývá. I kdyby se prý přestěhoval do
Švýcarska, trvalé bydliště si ponechá v Prostějově. Má tady přece hrobku… Foto: Michal Kadlec

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

Porušení zákona potrestal minulý týden stavební úřad, který mu napařil pokutu. Jak vysokou? To obě strany úspěšně
tají, podle „sazebníku“ však radnímu Šlamborovi hrozil finanční postih až do výše jednoho milionu korun! „Je to
moje ryze soukromá věc, jednak proto, že jako důchodce požívám zasloužené svobody rozhodování o chodu svého
života. A konečně také proto, že v této zemi není až tak bezpečno. Ale třeba využiji nabídky svého přítele ve Švýcarsku
a přesunu se, v rámci zachování svého duševního zdraví, tam. Novodobí kádrováci nechť se ale netěší, trvalý pobyt
si ponechám v Prostějově! Když pro nic jiného, tak proto, že jsem si zakoupil na městském hřbitově docela pěknou
hrobku,“ odpovídá na dotazy Večerníku s humorem komunistický radní Jaroslav Šlambor.
>>> Pokračování na straně 15
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Sbohem, Interspare!
Hypermarket se převlékl
do modrožlutého

Červenobílou kombinaci typickou pro obchody sítě Spar v průběhu uplynulého týdne už zcela překryla modrá a žlutá, která je charakteristická
pro Albert.
Foto: Martin Zaoral
PROSTĚJOV Interspar je u nás již nepropouštíme,“ dodala Dagmar
minulostí. Poslední zákazník jej Krausová.
navštívil v neděli 8. března. Nyní
Interspar vs. Albert
je na dva dny zavřený. Ve středu
již otevře jako Albert. Původní Interspar i s přilehlým parkovištěm
obavy zaměstnanců Intersparu, zabral původně ornou půdu na
že budou vyhozeni na dlažbu, se západě města. I vzhledem ke své
nepotvrdily. Vymění jen červený poloze se v minulosti čas od času
potýkal s nájezdy hlodavců, kvůli
dres za modrožlutý…
To, o čem jsme informovali čemuž byl i na několik dní uzavřen.
přesně před rokem, je tu. Interspar Oblibu si mezi lidmi získal i díky
v Prostějově končí, místo něj od nad- autobusu, který zdarma svážel do
cházející středy obchod otevře jako Prostějova lidi z okolních obcí.
Albert. Následně se rozšíří pracovní Albert má v současnosti jednu
doba hypermarketu. „Otevřeno prodejnu u prostějovského hlavního
bude denně od 7 do 22 hodin,“ uv- nádraží. Další pak fungovala poblíž
edla tisková mluvčí Aholdu Dagmar Sídliště Svobody, když však byl vedle
Krausová. Zaměstnanců Intersparu něj otevřen Lidl, Albert v této lokalitě
by se přeměna nijak zásadně dot- skončil. Nyní na jeho místě působí
(mls)
knout neměla. „Žádné zaměstnance Obchodní pasáž Anděl.

Ředitel muzea nechce o galerii ani slyšet…

MOTORKÁŘI
UŽ
ŘÁDÍ
Pád v zatáčce a zlomená ruka… Jezdecká kasárna: A DOLŮ S NIMI!

Takto nehodu zaznamenali řidiči, kteří kvůli uzavření silnice museli čekat,
až policisté havárii motorkáře vyšetří. Foto: Monika Nováková, facebook
MOSTKOVICE Motoristé se musí smířit s přicházejícím jarem i po
jiné stránce. Teplejší počasí totiž vyhání na silnice opět motorkáře na
silných strojích. A tím roste nebezpečí. Jeden z nich se v neděli „vymlátil“ u Plumlovské přehrady.
„Mohu potvrdit, že na silnici mezi Mostkovicemi a Plumlovem došlo v neděli
8. března odpoledne k dopravní nehodě motocyklisty. Muž nepřizpůsobil
rychlost a při pádu se zranil,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc. „Jednalo se o muže středního věku, utrpěl
zlomeninu ruky. Převezli jsme ho na chirurgickou ambulanci prostějovské
nemocnice,“ dodal Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky.
(mik)

PROSTĚJOV Dámy a pánové, to
jsou ale kotrmelce! Jako na houpačce
se vyvíjí situace okolo zchátralých
budov Jezdeckých kasáren. Ještě na
podzim loňského roku bylo rozhodnuto o demolici všech nemovitostí,
pak si opoziční zastupitelé vymínili
zachování hlavní budovy. A teď?
Zájemci o její využití se nehrnou! Sázka opozičníků na ředitele muzea zkrachovala! Radní už teď připouštějí, že
i dlouhodobí odpůrci celkové demolice měknou…
„Zatím se nám nepřihlásil nikdo, kdo by
měl o pronájem hlavní budovy Jezdeckých kasáren zájem. Padly i takové návrhy,
jako sem přestěhovat část výstavní galerie z muzea, zřídit zde domov pro seniory nebo hospic. Nic takového. Navíc
náklady na rekonstrukci totálně zchátralé
nemovitosti by se odhadem pohybovaly
v řádu desítek milionů korun. A na to by
se jen těžko hledaly peníze,“ řekl Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.

Tato ostuda města by brzy konečně mohla padnout k zemi. O její využití
není zájem.
Foto: Michal Kadlec
Opoziční zastupitelé hodně sázeli i ve
svém volebním programu na záchranu
Jezdeckých kasáren. Teď ale podle
informací Večerníku už minimálně
pětice z nich pomalu uznává, že jejich
požadavky jsou neudržitelné a hlavně
nerentabilní. „Zdá se, že konečně
začíná vítězit zdravý rozum. Jenom
blázen by si tu zříceninu pronajal

nebo snad dokonce koupil,“ ulevil
si náměstek primátora Jiří Pospíšil.
„S panem architektem Frömlem ze
Změny pro Prostějov jsem navštívila
ředitele prostějovská muzea, protože
právě tento zastupitel opoziční strany se domníval, že hlavní budova
Jezdeckých kasáren by se mohla
využít například pro potřeby galerie

či muzejního skladiště. Ředitel toto
jednoznačně odmítl. Byl absolutně
proti, aby se jakékoliv muzejní exponáty přemisťovaly právě do tohoto objektu kasáren,“ uvedla Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora.
Magistrát nyní i prostřednictvím médií
hledá možného investora, který by měl
zájem o využití hlavní budovy kasáren.
„Budeme ale čekat jen do konce března,
déle rozhodně ne. Pak se uvidí,“ odtušil
primátor Pišťák, kterého se Večerník
zeptal, zda v případě celkové demolice
objektu, včetně hlavní budovy kasáren,
by město na uvolněném prostoru
počítalo s výstavbou multifunkčního
centra, parkoviště a parku. „Nejdříve
se musí rozhodnout, jak dopadnou
kasárna. V tuto chvíli vám neřeknu, co
na jejich místě bude. Celkovou demolicí
bychom ale získali velmi atraktivní
prostor. Jak ho využijeme, budeme jednat až potom,“ odpověděl první muž
prostějovského magistrátu.
(mik)

POLICISTKA: Jste

15022610208

drzý, máte to za TISÍC!
PROSTĚJOV Cyklisté pozor!
Tam, kde je cyklostezka, tam je
pro vás silnice tabu! Pěkně draho přišla minulé úterý cesta Miroslava V. do prostějovského
Kauflandu. A to i přesto, že do
supermarketu u Tesca vyrazil na
kole. Zastavili ho totiž policisté
a napařili mu pěkně mastnou pokutu. A důvod? Protože nejel po
cyklostezce!
Miroslav V. se domníval, že vysokou
pokutu dostal nespravedlivě. „Jak
jsem měl vědět, že je na druhé straně silnice cyklostezka? Když jedete
z centra Prostějova po Olomoucké
ulici, tak vás na to žádná značka neupozorní. A i pokud bych o stezce
věděl, stejně bych musel sesednout
z kola a přejít rušnou silnici. To je
podle mě nebezpečnější, než to, že
jsem jel dál,“ hořekoval pan Miroslav,

který by se rád proti udělení pokutyy
odvolal. Nic takového ovšem neníí
možné, sám může pouze podat ná-m
vrh na přezkumné řízení. V tom
však nemá mnoho šancí, musell
by totiž prokázat, že se přestupkuu
nedopustil. A tak tomu očividněě
není. „Podle zákona je cyklista po-vinen tam, kde je, cyklostezku užít..
V opačném případě mu hrozí po-kuta od domluvy až po dva tisícee
korun,“ zdůraznil policejní tisko-vý mluvčí Josef Bednařík s tím, žee
vždy záleží na konkrétní situacii
a posouzení policisty, jak přestupekk
bude řešit. Jestli postačí domluva,,
nebo už sáhne k sankci. Pan Miro-slav dostal bloček a má zaplatit tisícc
korun. „Říkal jsem paní policistcee
m
to, co vám. A ona mi řekla, že jsem
drzý, a proto mi dá tak vysokou po-kutu,“ uzavřel Miroslav V. (mls))

V tomto místě by cyklisté jedoucí po Olomoucké ulici z centra města směrem do
Držovic měli najet na cyklostezku. Na tento
fakt je tu ovšem žádná značka neupozorňuje.
Foto: Michal Kadlec a www.123rf.com
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STARÉHO
PŘÍPADU
Loni už byla přehrada zelená
PO STOPÁCH

MOSTKOVICE To bylo tehdy
pozdvižení! Už začátkem března
se Plumlovská přehrada vesele zelenala. Pes jedné z našich čtenářek
z ní vylezl zelený jako Rákosníček.
Důvodem byl hlavně neobyčejně
teplý nástup jara. Nejprve se tu rozmnožily řasy, o pár týdnů později je
následovaly i jedovaté sinice. Letos
je to (zatím) jinak.
Začátkem loňského března byla
Plumlovská přehrada opět kompletně
napuštěná. Jednalo se o atrakci, vždyť
nádrž kvůli protahující se revitalizaci
zůstávala několik let na suchu. Během
slunečných dní sem mířily na vycházky
stovky lidí. Zajímaly se přitom nejen
o množství, ale také o kvalitu vody
v nádrži. A s tou vůbec nebyli spokojeni. „Kromě hnijících zbytků rostlin se
ve vodě objevuje i zelený povlak, který
na první pohled vypadá jako sinice,“
upozornila Večerník celá řada čtenářů.
Špína u břehů „vyčištěné“ přehrady
vypadala dosti odpudivě. Podle Povodí
Moravy nešlo o sinice, ale o rozmnožené zelené řasy, které měly brzy zmizet.
Na kvalitu vody neměly mít vliv.
Řasy sice skutečně zmizely, velice brzy
se však objevily i jedovaté sinice. A tak
už druhé měření hygieniků začátkem
června ve vodě objevilo poměrně dost
těchto jedovatých bakterií. V polovině
prázdnin jich tam bylo v nádrži tolik, že

Napsáno
pred
ˇ
05

14. 3. 20

Takhle to na přehradě vypadalo přesně před rokem. Foto: archiv Večerníku
voda dokonce nebyla vhodná ke kou- podobného opakovat nebude a voda
pání. Naopak v druhé polovině srpna po celou sezónu zůstane bez sinic,” vyse situace zlepšila. Pro většinu provozo- jádřil své přání Jaroslav Peška.
vatelů občerstvení však už bylo pozdě... Jak to skutečně bude, to se teprve uvidí.
Jak tomu bude letos? „Voda v přehra- Jisté už nyní je, že právě počasí bude při
dě je podle mého názoru v tuto chvíli kvalitě vody v přehradě i letos hrát důčistá. Sem tam v ní stále plavou kusy ležitou roli. Jeho význam bude zřejmě
ledu, takže ani nehrozí, že by se v ní větší než vliv bagrování dna nádrže, kteřasy nebo sinice mohly množit,” řekl ré přišlo na více jak 120 milionů korun.
nám začátkem minulého týdne sta- Nákladná revitalizace měla zamezit prárosta Mostkovic Jaroslav Peška, který vě rozvoji jedovatých sinic. V průběhu
doufá, že letošní sezóna bude lepší než revitalizace se objevovaly četné výhrady
ta loňská. „Minulý rok kvalitu vody k jejímu průběhu, navíc se před začátv přehradě zásadně ovlivnilo to, že na kem bagrování neřešily příčiny přísunu
jaře málo pršelo. Přítok do přehrady byl živin pro jedovaté sinice. To se nepodaminimální, a díky tomu se v ní mohly řilo ani po více jak pěti letech od zahájení
sinice množit. Věřím, že letos se už nic vypouštění přehrady.
(mls)

STÍNY MINULOSTI
ČSSD a „JEDNIČKA“ v Kostelecké

MÍSTO KOUPALIŠTĚ STÁLE PLANINA...
PROSTĚJOV Když se po komunálních volbách v roce 2010 ujala na
radnici vlády znovu ČSSD, společně
s ODS vydala programové prohlášení rady města se slibem, na který
sociální demokraté nalákali stovky
svých voličů: Zrekonstruujeme koupaliště v Kostelecké ulici! Tak zněl
projekt, na který se těšili pamětníci
koupání na oblíbené „jedničce“. Jenomže slib, že do roku 2014 si skočíme
první šipku do nového bazénu, jaksi
stále nevychází. A to ani v roce 2015...
„Aquapark, ani koupaliště ve Vrahovicích svojí kapacitou nestačí požadavkům občanů na koupání během letních
měsíců. A přehrada? Kdo ví, kdy se zde
zase lidé budou moci koupat, jestli vůbec
ještě někdy. Projektová dokumentace na
kompletní rekonstrukci koupaliště za
Kosteleckou ulicí je hotova, jsou vyčísleny i náklady, které činí bezmála padesát
milionů korun. Tato investice byla zařazena do rozpočtu pro tento rok. Nedosáhli jsme však bohužel na dotaci, tudíž
rekonstrukci musíme přesunout do
roku 2013. Ani tento termín však není
jistý,“ prohlásil ještě v říjnu roku 2012
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Ano, rok 2013 skutečně nebyl jistým termínem, a opravit koupaliště za velodro-

Místo pro nové koupaliště zbývá
teď už jen za Víceúčelovou halou
-zimním stadionem. Prý se sem vleze,
ale dočkáme se ho alespoň do roku
2018?
2x foto: archiv Večerníku
něném prostranství má stát i Národní
olympijské centrum, tedy projekt, který
jednoznačně vítáme, a jehož se míníme
zúčastnit poskytnutím pozemků. Ale
chtěl bych občany ubezpečit, že i tak je
na koupaliště a hlavně padesátimetrový
plavecký bazén za Víceúčelovou halou-zimním stadionem dost místa. Jakmile
obdržíme dotaci, o kterou každoročně
znovu a znovu žádáme, pustíme se bez
odkladů do této nákladné investiční
akce,“ ubezpečuje nadále primátor
Miroslav Pišťák.
Tak snad to do roku 2018 vyjde, zatím
je ale stále místo dříve tolik oblíbeného
„koupáku“ holá planina...
(mik)

mem se nepodařilo ani v roce 2014.
„Je to jediný předvolební slib, který sociální demokracie nesplnila,“ konstatoval
neradostně Pišťák přesně o rok později
těsně před komunálními volbami.
A jaká je aktuální situace dnes? „Od
svých slibů neustupujeme a rekonstrukci koupaliště za Kosteleckou ulicí přesunujeme do Programového prohlášení
rady města ne období let 2015 až 2018.
Jak je jistě už veřejnosti známo, na uvol-

Městské byty I. kategorie? Plíseň, vlhko a strašný zápach...
Když koncem devadesátých let minulého století došlo k demolici prostějovského domu ve Vodní ulici
číslo 14, přestěhovala se rodina Marie Kudrové do objektu v Určické
ulici. Šlo vlastně o bývalé holobyty
přestavěné na byty první kategorie. Do jejich obvyklého standartu
však mají dnes hodně daleko. Již při
vstupu do objektu ovane návštěvníka závan vlhkosti, kterou je deset let
stará budova doslova prostoupena.
Návštěva samotných bytů je pak
i pro otrlé silným zážitkem...
Všude, kam se jen podíváte, prorůstá ze zdí plíseň, která likviduje

oblečení, nábytek a další osobní věci
nájemníků. „Je to hrůza. Dům patří
Domovní správě Prostějov, a ta na
nás kašle. Řekli nám, že si máme
větrat, ale jak, když okna byla zabudována napevno, to už nám neporadili. A pokud jsme chtěli použít
větrací okénka nahoře, tak ta se při
otevření vylamují! Když jsme se
nastěhovali, byly na oknech jako pozůstatek holobytů dokonce mříže,“
popsala Marie Kudrová, která se navíc stará o těžce nemocného manžela.
V domě bydlí také další rodiny, které
mají celkem sedmnáct dětí. „Chodím tam na návštěvy a musím říct,

že s takovou vlhkostí jsem se ještě
nesetkala. Dvě nejmenší děti jsem
nemohla dokonce ani naočkovat,
protože od prosince v podstatě nepřetržitě marodí. Stejně tak i ostatní
děti z tohoto domu. Především pro
ty dva astmatické desetileté chlapce
je pobyt v tomto prostředí naprosto
nevhodný,“ potvrdila pediatrička
Jarmila Hrubá.
Podle Marie Kudrové stojí za vlhkostí a plísní nevhodná technologie
stavby. Kontrola městského úřadu
však tvrdí pravý opak. „Vznikající
plíseň není způsobena stavebně
technickými závadami objektu, ale

nesprávným užíváním bytu. Vznik
plísně může být dále podporován
nedostatečným a nepravidelným
vytápěním prostoru přímotopy,“

napsal do posudku František Holík
z prostějovského stavebního úřadu.
Takový posudek samozřejmě všechny nájemníky rozlítil.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Tento konkrétní případ byl postupem deseti uplynulých let řešen náročnými
stavebními úpravami. Problém městských bytů první kategorie ale v Prostějově
přetrvává dodnes. A není to ani o plísních, ani o vlhkosti. Tak tedy proč? Není o ně
zájem! Magistrát je paradoxně nabízí snad každému, kdo má potíže s bydlením
a neustále se vymýšlejí výhodné „akce“, které mají přilákat potenciální zájemce.
Včetně již tolikrát proklamované rekonstrukce vlastním nákladem s tím, že za
utracené peníze do oprav budete bydlet dlouhá léta zadarmo. Ale ruku na srdce, kdo by dnes investoval statisíce korun do oprav, když si za stejné peníze může
koupit svůj vlastní byt?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

AKCE

Mlýnská ulice

PRodloužena

VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK

Bývala tu sladovna i mateřinka. Ulice je pojmenovaná podle směru k takzvanému Hornímu mlýnu. Název se užíval již od šestnáctého století, oficiálně
od května 1881 (do roku 1892 a letech 1940 až 1945 německy Mühl-Gasse).
Poblíž severního konce ulice stojí tradiční pohostinství Pod Žudrem. Předchůdce současného domu měl již od roku 1499 výčepní právo, v osmnáctém století zde díky výhodné poloze vznikl zájezdní hostinec. V domě číslo 8 byla již
v listopadu 1882 otevřena mateřská školka. Domy čísel 12-14 vlastnili bratři
Wilhelmové, majitelé továrny s drátěnými výrobky. Za domem později vznikl
areál podniku TONA. V objektu číslo 30 sídlila sladovna Hamburger&Singer,
později firma Moragro.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

o DVĚ

Koruny
LEVNĚJI
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ZOUFALEC přepadl trafiku na Žižkově náměstí
K smrti vystrašil prodavačku, utekl ale bez peněz!
PROSTĚJOV Další zoufalec, který zřejmě nutně potřeboval
peníze a snažil se je získat úplně jinak, než poctivou prací!
Mladý maskovaný lupič přepadl v úterý se zbraní v ruce
trafiku na Žižkově náměstí. Policie během týdne odmítala
poskytovat jakékoliv bližší informace. Až v pátek kriminalisté požádali veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli,
který z místa činu utekl, aniž by se mu podařilo ukrást tržbu.
Policie disponuje identikitem, pokud mladíka na něm poznáte, volejte okamžitě strážcům zákona!

Michal Kadlec
O závažném trestném činu Večerník informoval již na svých webových stránkách. V úterý za bílého
dne o půl jedné došlo k loupežnému přepadení trafiky na Žižkově
náměstí. Policisté nyní poskytli redakci identikit mladého pachatele
a žádají veřejnost o pomoc při zjištění jeho totožnosti. Pomůžete ho
strážcům zákona dopadnout? Víte,
kdo to je?
„V úterý 3. března ve 12.30 hodin
na Žižkově náměstí v Prostějově

168

vstoupil do prostoru prodejního
stánku neznámý pachatel, který
pod pohrůžkou násilí požadoval
po obsluze vydání finanční hotovosti. Pachatel následně z místa utekl
neznámo kam. Při přepadení nebyl
nikdo zraněn a muž nic neodcizil,“
uvedl až v pátek Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc.
Podle informací Večerníku se zřejmě
jednalo o zoufalého amatéra, který
nutně potřeboval peníze. Možná na
drogy. Jakmile zakřičel na prodavačku, ať mu vydá tržbu, žena za pultem

se měla vylekat a utéct před ním do
zadní malé místnosti. Jenomže lupič
se podle všeho vylekal také, peníze
ho přestaly zajímat a vzal nohy na
ramena.
Malou trafiku na Žižkově náměstí přepadl podle policie tento zakuklený mladík. Třeba ho někdo ze čtenářů Ve„Jedná se o muže ve věku mezi 18 černíku pozná…
2x foto: Michal Kadlec a Policie ČR
až 20 let, velmi štíhlé postavy, výšky do 165 centimetrů. Je hladce na obličeji byl maskován černými ří podle identikitu poznali osobu 974 781 336, nebo na bezplatné
oholen, s užšími ústy a velmi vý- brýlemi, na hlavě měl černý pletený pachatele, aby kontaktovali Policii lince 158,“ uvedl Josef Bednařík,
raznou střední části horního rtu, kulich. Žádáme tímto občany, kte- České republiky na telefonní lince mluvčí krajské policie.

hodin

Policie hledá svědky Zase „BOMBA“ na nádraží! ČERNÁ
NEHODY z náměstí
KRONIKA

s městskou policií

Smrt v paneláku

PROSTĚJOV V úterý 3. března
odpoledne srazil cyklista přímo
v centru města chodkyni. Oba se
při pádu zranili. Policisté nyní
žádají svědky, kteří nehodu zpozorovali, aby se přihlásili.
„V úterý 3. března 2015 ve 14.45 hodin došlo na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově k dopravní nehodě
y
mezi cyklistou
a chodkyní. Decho-

vá zkouška u obou účastníků byla
negativní. Oba utrpěli lehké zranění.
V rámci řádného a objektivního
prošetření dopravní nehody žádáme
případně svědky události, aby kontaktovali Dopravní inspektorát Policie ČR Prostějov nebo linku 158,“
apeluje na veřejnost Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc.
(mik)

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

AKCE prodlouženoaDVĚ Koruny LEVNĚJI

Ve čtvrtek 5. března v odpoledních
hodinách vyjížděla hlídka na základě žádosti ženy, která měla obavu
o souseda. Podle jejích slov muž
už delší dobu nevycházel z bytu
a jiný bydlící se ze svého balkónu
dostal na lodžii souseda, kde přes
okno spatřil ležící osobu na zemi.
Na bouchání a klepání muž nereagoval. Po příjezdu ihned strážníci
přivolali hasiče, kteří byt otevřeli.
Hlídka muži zkontrolovala životní
funkce, ale bohužel se mu již pomoci nedalo. O události byla vyrozuměna Policie ČR i záchranná
služba. Policisté si na místě celou
věc převzali.

strana 28

PROSTĚJOV Když se minulý
čtvrtek rozletěla po republice zpráva o tom, že policisté
v Praze dopadli muže, který
v sobotu 21. února hrozil výbuchem bomby na hlavních
nádražích, tedy i v Prostějově,
mnohým se ulevilo. Ovšem
v pátek odpoledne se všechno
opakovalo znovu!
„V pátek 6. března kolem patnácté
hodiny oznámil anonym v Praze
uložení bomby na hlavním nádraží,
kdy nespecifikoval bližší informace. V rámci opatření provedla policie v Olomouckém kraji prohlídky
všech budov hlavních nádraží, tedy

i v Prostějově. Při prováděném
opatření nalezli policisté v budově
hlavního nádraží v Olomouci na
odpadkovém koši volně loženou
krabici. Vzhledem k situaci nelze
danou problematiku podcenit,
proto bylo celé nádraží evakuováno a zastaven veškerý provoz. Na
místo byla přivolána pyrotechnická
služba, která za pomocí robota krabici prohlédla. Naštěstí se ukázalo,
že se jedná o prázdnou krabici od
bot,“ uvedla Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc. Na hlavním
nádraží v Prostějově pyrotechnici
nic podezřelého nenašli… (mik)

Zabila spolujezdce, hrozí jí KRIMINÁL
DRAHANY Smrt spolujezdce
a zranění řidičky si vyžádala
tragická dopravní nehoda, ke
které došlo ve středu 4. března
okolo páté hodiny odpolední mezi
Žárovicemi a Drahany. Osobní
vůz sjel ze srázu a havaroval. Spolujezdec na místě zemřel. Po tragédii
teď ženě za volantem, která nezvládla řízení, hrozí vězení.
K tragédii došlo na drahanském kopci, na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje. „Podle předběžných
informací nezvládla řidička jedoucí
směrem na Drahany levotočivou
zatáčku, sjela mimo vozovku
a následně sjela ze srázu,“ uvedla policejní mluvčí Krajského ředitelství Havarované auto, v němž zemřel spolujezdec chybující řidičky, vyprošťovali
Foto: HZS Jihomoravského kraje
Policie ČR Jihomoravského kraje z příkopu i prostějovští hasiči.

Bunkr v křoví

Ne vždy se děti dopouštějí až takového prohřešku, aby dospělí na ně
museli volat policisty. Například
v sobotu 28. února v odpoledních
hodinách nahlásil občan ničení
keřů před domem malými dětmi.
Vyslaná hlídka strážníků městské
policie na místě zastihla tři desetileté chlapce, kteří si chtěli ve křoví
postavit bunkr. Strážníci toto dětem
rozmluvili a doporučili jim jinou
hru a lokalitu. Nebylo zjištěné žádné poškození zeleně!

Alice Musilová. Spolujezdec těžkým
zraněním podlehl, řidičku s lehčími
zraněními převezli záchranáři
k ošetření do nemocnice. „Dechová
zkouška vyvrátila, že by žena požila
před jízdou alkohol,“ doplnila Musilová. Po policejním vyšetřování
musela poničený vrak z lesa tahat
těžká technika vojenských hasičů
z Vyškova. Na místě byly i jednotky profesionálů z Prostějova
a dobrovolníků z Drahan. „Hasiči
s pomocí speciální techniky vyprostili vozidlo a pomohli s jeho
naložením na automobil odtahové služby,“ popsala tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje Pavla
Pražáková.
(mik)

Z hodin pro děti zmizel AUTOBUS

15030620258

„Chceme ho zpátky,“ vyzývá i zloděje Jana Kostelníková
PROSTĚJOV To je opravdu
k vzteku! Dneska se už skutečně
krade všechno, i co je přivařené
nebo přitlučené. Ale k čemu
bude zloději model autobusu,
který instalovali vloni členové
občanského sdružení Přijdu včas
na dětské hodiny u nemocnice?
„Chceme ho zpátky,“ mluví jasně
nadšenci ze zmíněného sdružení.
„Čtvrteční odpoledne pro nás bylo
hodně smutné. Byla nám oznámena krádež speciálně vyrobeného
modelu autobusu FTL pro potřeby
našeho občanského sdružení. Byl
to jediný model svého druhu, který
se stal součástí bezpečnostního
stojanu u nové nemocnice. Je

pravdou, že již při slavnostním
spuštění, si mnozí uzavírali sázky,
jak dlouho tento krásný autobus na
svém místě vydrží. Ale vzhledem
k tomu, že uběhly již čtyři měsíce,
doufali jsme, že tam i zůstane.
Místo toho, aby dělal radost všem
kolemjdoucím, nějaký chmaták
si jej čmajznul domů,“ zalitovala
Jana Kostelníková, předsedkyně
občanského sdružení Přijdu včas.
Hodnota modelu je zhruba třicet
tisíc korun, tudíž se jedná o trestný
čin. Případ vyšetřuje Policie ČR.
„Chtěli bychom požádat o navrácení autobusu zpět, apelujeme tímto na zloděje, aby ho vrátil,“ vyzývá
Jana Kostelníková.
(mik)

To bylo vloni slávy! Radost nadšencům však zkazila krádež modelu autobusu z hodin pro děti.
2x foto: Jana Kostelníková

Razie na silnicích

Vdoběodpátku27.únoradoneděle 1. března proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na dodržování zákazu
požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek. Během
akce policisté zkontrolovali 697
vozidel, kdy zjistili 37 přestupků, za které byly uloženy blokové
pokuty v hodnotě 9700 korun.
Dalších pět přestupků bylo oznámeno ke správnímu orgánu k projednání, kdy se jednalo o řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog.

Feťák se zákazem

Z trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání je
podezřelý osmadvacetiletý muž
z Prostějovska, který byl v pátek
6. března po dvacáté hodině na
ulici Újezd v Prostějově kontrolován jako řidič vozidla Renault
Clio. Provedenou lustrací bylo
zjištěno, že muž má vysloven
zákaz řízení všech motorových
vozidel do května 2015. Dále byl
proveden test na drogy, který byl
pozitivní. Podezřelý byl zadržen
a převezen na policii.

Přes dvě promile

Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelá čtyřiapadesátiletá žena
z Prostějova, která byla v pátek
6. března před jednadvacátou
hodinou na ulici Wolkerova
v Prostějově kontrolována městskou policií jako řidička vozidla Renault Clio. U ženy byla
provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem 2, 04 promile alkoholu
v dechu. S podezřelou řidičkou
byly zahájeny úkony trestního řízení pro výše uvedený trestný čin.
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s městskou policií

Obvinil sousedku

Pořádný trapas se odehrál v pondělí 2. března v paneláku, ve kterém
muž obvinil sousedku z krádeže.
Až strážníci přišli na to, že se jednalo o omyl. Bydlící nahlásil odcizení staré nepoužívané sedací
soupravy, kterou měl uloženou ve
společných sklepních prostorách
panelového domu. Podezření měl
na sousedku. Hlídka ženu zkontaktovala, ale ta odcizení popřela.
Oznamovatel si její otoman prohlédl a uznal, že se nejedná o jeho
majetek. Z důvodu neznámého
pachatele má poškozený možnost
podat oznámení na Policii ČR.

I v civilu je strážník!

Říká se, že policista je policistou
čtyřiadvacet hodin. Ve čtvrtek
5. března po poledni spatřil strážník, toho času mimo službu, řidiče, který na ulici Školní narazil do
dopravní značky u vyhrazeného
parkoviště. Značku zcela vyvrátil.
Tímto došlo ke škodě na majetku třetí osoby, a to v souvislosti
s jízdou na pozemní komunikaci.
Řidič byl strážníkem v civilu vyzván k setrvání na místě do příjezdu dopravních policistů. Ti si celou
událost převzali.

www.vecernikpv.cz

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ

FEŤÁK OKRADL I PŘÍTELE SVÉ MATKY KRONIKA
Vojtěch
j
Pelikán (22) se u soudu kál, a přiznal se
původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Dlouhodobě fetoval, kradl, dělal silácké pózy.
Na vše kašlal a na nikoho se neohlížel. Bylo přitom jen otázkou
času, kdy si na něj došlápne policie. Pořádně téct do bot začalo Vojtěchu Pelikánovi až letos
v lednu. A tak se nechal hospitalizovat v psychiatrické léčebně v Kroměříži. V úterý v saku
a bílé košili předstoupil před
prostějovský soud.
Bývalý jezdec na horských kolech Vojtěch Pelikán byl obžalován
z krádeže bicyklu v hodnotě asi deset tisíc korun. Vzal ho v Kostelecké
ulici, zachytila ho přitom kamera.
Kromě toho ukradl příteli své matky
bezkontaktní platební kartu, ze které
postupně vybral přes osm tisíc korun.
K oběma činům se u soudu doznal,

litoval jich, okradeným se omluvil
a celkově se snažil působit dojmem, že
s drogami i krádežemi už nechce mít
nikdy nic společného. „Chci začít nový
život. Prostějovští feťáci jsou totální
spodina. Po propuštění z léčebny se
chci z Prostějova odstěhovat do Moravského Berouna, kde bych mohl dělat správce kempu,” vyjádřil se Vojtěch
Pelikán, který byl nedávno podmíněně
odsouzen za vloupání do aut. „K tomu
mě dovedl právě Martin Kupka, který
mi ve velkém dodával pervitin,” hájil se
Pelikán.
Jelikož o vině obžalovaného nebylo pochyb, soudce Petr Vrtěl řešil zejména další osud ukradeného kola. „Předal jsem ho
Pavlovi Ircingovi, který mi za něj dal pět
set korun. Slíbil mi ještě další tisícovku,
ale tu jsem od něj nikdy nedostal,” řekl
Pelikán.
Pavel Ircing, který je mezi prostějovskými feťáky známou postavou, něco takového popřel. „Vojtěch Pelikán mi kolo
nabízel. Když jsem zjistil, že je kradené,
tak jsem ho nechtěl,” vyjádřil se na policii Ircing.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
právě kvůli další výpovědi Pavla Ircinga
bylo hlavní líčení odloženo na polovinu
dubna.

Ani zámek nepomohl

Trestného činu krádeže se dopustil
neznámý pachatel, který v době od
pondělí 23. února do neděle 1. března na ulici Krasické v Prostějově ze
společné garáže bytového domu
odcizil pánské horské kolo, které
bylo uzamčeno k potrubí hydrantu.
Tímto jednáním majiteli způsobil
škodu kolem 24 000 korun.
Neznámý pachatel v době od prosince 2014 do současné doby z budovy kruhové haly v areálu depa
kolejových vozidel na ulici Martinákova v Prostějově odcizil přes
320 čtverečních metrů trapézové
plechové krytiny. Celkově způsobil škodu přes 20 000 korun.

Ach, ta skleróza!

Vojtěch Pelikán v dobách, kdy si naplno užíval marihuany i pervitinu.
U soudu se snažil vystupovat jako slušný chlapec, který se stal obětí špatných
kamarádů.
Foto: facebook

V sobotu 28. února se dostavila
na policii v Prostějově čtyřicetiletá žena, která oznámila, že jí
neznámý pachatel odcizil osobní
motorové vozidlo Škoda Fabia,
které zaparkovala před domem
na ulici Jana Zrzavého v Prostějově. Ve středu 4. března se žena
dostavila opět na oddělení, ale
nyní policistům uvedla, že vozidlo jí nebylo odcizeno. Pouze zapomněla, že auto zaparkovala na
ulici Plumlovské mezi odchodními domy.

U soudu jen sliboval…

V loňském roce řešila prostějovská
hospodářská kriminálka velmi závažný
případ daňového podvodu. „Obviněný
dvaapadesátiletý muž z Prostějova se
měl dopouštět trestné činnosti v letech

fyzických osob a ještě na dani z přida- va, který se zabýval výrobou a obchoné hodnoty. Celkem způsobil škodu dováním se svítidly. Právě ve spoluve výši 1 328 880 korun.
práci s médii byla zadokumentována
trestná činnost zločinu podvodu, kdy
Deset milionù „na triku“
škoda činila více jak deset milionů
korun. Obviněný muž se měl dopouJeště v živé paměti máme případ velmi štět trestné činnosti v letech 2006 až
otrlého obchodníka se svítidly, který 2012 v souvislosti se svojí podnikapo celé republice odebíral zboží, ale telskou činností, zabývající se právě
platit se mu vůbec nechtělo. Podvedl výrobou a obchodováním se svítidly.
i spoustu odběratelů.
S přispěním veřejné relace se přihlásili

“

Daňovému podvodníkovi se
podařilo soud přesvědčit, že bude
žít řádným způsobem a předchozí
škodu nahradí, což stejně nesplnil!

„Chtěl bych poděkovat médiím, která se vloni podílela na veřejné relaci
v souvislosti s nekalým podnikáním
pětapadesátiletého muže z Prostějo-

škodě je nyní případ zpracováván
Odborem hospodářské kriminality Olomouckého kraje,“ uvedl Pavel
Novák. „Na tomto případu můžeme
názorně ukázat, jak vzorně zafungovala
spolupráce Policie ČR a veřejných médií v zadokumentování rozsáhlé trestné
činnosti, kdy věc z podnikatelského
prostředí byla projednána v trestním řízení jako ultima ratio, neboť žaloby u civilních soudů se ukázaly jako neúčinné.
V případě odsouzení muži za trestný čin
podvod hrozí až desetiletý trest odnětí
svobody,“ dodal vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.

MYSLÍTE SI,
ŽE JSOU DĚTI
VE ŠKOLÁCH
V BEZPEČÍ?

ANO

postupně další poškození a policie zadokumentovala spáchanou trestnou
činnost, a to téměř v padesáti dalších
případech. Vzhledem ke způsobené

V roce 2014 došlo na území Prostějovska ke spáchání 2 160 trestných činů.
Je to o sto šedesát skutků méně, než
rok předcházející. „Objasněno bylo
přitom o 73 trestných činů více a celková objasněnost zaznamenala nárůst
o 7,15 procenta na celkových 58,01

ROMAN KONFÁL

VENDULA TINKOVÁ

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 42 do 43 let, měří 185 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé vlasy
a může nosit bradku.

se narodila 27. května 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. března
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 26 let a měří mezi 165 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

HRISTOV KRASIMIR MILKOV

GEORGE GALBA

se narodil 20. září 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. února
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 31 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

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

(9$.8Ġ(529É
35267ħ-29
„Podle mě jsou děti ve škole relativně
v bezpečí, aspoň v to doufám. Už
nějakou dobu je u nich ve škole
bezpečnostní opatření, které by mělo
zabránit vniknutí cizím osobám na
půdu školy. I když si myslím, že pokud
se do školy někdo bude chtít dostat, tak
se tam stejně dostane...“ (úsměv)

NE

„Dle mého nejsou děti ve školách nijak zvlášť v bezpečí, ale to nejsou asi
nikde... (úsměv) Sice je zakázáno vstupovat cizím osobám včetně rodičů
do budovy školy, ale sama vím, že
není velký problém se do školy dostat.
Rodiče i přes bezpečností opatření do
budovy školy stejně chodí.“
Ptala se Aneta Křížová

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz
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J. ŠLAMBOR: „KÁDROVÁCI, NETĚŠTE SE! 6WXGQDVHXæYUWi
Komunistický radní uvažuje o „emigraci“ do Švýcarska…
➢ ze strany 3
PROSTĚJOV, SKALKA - Jak
předesíláme na třetí straně dnešního
vydání Večerníku, uvolněný radní
Jaroslav Šlambor (na snímku) musí
zaplatit pokutu od stavebního úřadu
za to, že obývá společně s manželkou
nezkolaudovaný rozestavěný domek
ve Skalce. Podle úřadu se tak provinil
proti stavebnímu zákonu. Jaroslav
Šlambor (KSČM) Večerníku jako
jedinému médii obsáhle odpověděl
na položené dotazy k celé kauze, byť
výši pokuty prozradit odmítl.
Přestože komunistickému radnímu
humor po všech mediálních tahanicích
okolo svého trvalého bydlení neubývá, neustálý kolotoč kolem toho, kde
vlastně přespává a jak si mohl „dovolit“
kandidovat do prostějovského zastupitelstva, unavuje. „Po vesměs negativních
zkušenostech s médii v poslední době
jsem se rozhodl, že nebudu na prostoduché výpady reagovat. Pro Večerník ale
udělám výjimku, jediný se dokázal toho,
kterého se záležitost týká, opakovaně
zeptat na názor a ten také zveřejnit,“ řekl
na úvod Jaroslav Šlambor.
„Jenom připomínám, že na začátku
celé pseudokauzy bylo mé zcela
neopodstatněné obvinění panem zastupitelem Blumensteinem z porušení
zákona, které vyústilo v nezákonné
hlasování zastupitelstva o zániku
mého mandátu. Podotýkám, že dva
přítomní právníci se jasně vyjádřili, že
o předloženém návrhu hlasovat nelze.
Frašku dokreslilo vlastní hlasování, ve
kterém nikdo nebyl pro... Kauza ale
byla uvedena v život a bylo nutno ji
udržet, lépe však eskalovat z bohulibých
důvodů ostrakizace politického protivníka. A tak dále přišlo na pořad moje
přebývání ve Skalce, kde svépomocí
dostavujeme dům, a následná veřejná

výzva zastupitele za hnutí ANO ke
kontrole rozestavěného domu orgánem
státní správy. Kontrola proběhla, objektivizovala stav a následně rozhodla
o opatřeních k nápravě. Ano, je pravda,
že zjištěný přestupek proti stavebnímu
řádu pak byl sankcionován. Coby
jeden ze stavebníků jsem vzal výsledky kontroly na vědomí s tím, že
požadavky úřadu budou splněny.
Což se stalo,“ uvedl doslova Jaroslav Šlambor.
Jak vysokou pokutu za užívání
domu bez řádné kolaudace nafasoval, ale odmítl sdělit.
„Záležitost výstavby soukromé nemovitosti a případné problémy s tím spojené
se netýkají výkonu mé veřejné funkce.
Nemám v kontextu hysterie kolem mé
osoby potřebu se proto k záležitosti blíže
vyjadřovat. Nehledě na pochopitelnou
skutečnost, že jsem jeden ze stavebníků
a o souhlas se zveřejněním informace
jsem dalšího stavebníka nepožádal,“
vysvětlil uvolněný prostějovský radní
za KSČM. Večerník se ho pochopitelně
zeptal, zda i přes pokutu bude přebývat
ve Skalce i nadále. „Asi vás zklamu, ale
odpovím vám stejně, jako autoru článku
v celostátním deníku. Nemám, nevlastním a ani nespoluvlastním žádný dům
ve Skalce. Trvalý pobyt mám a i nadále
hodlám mít v Prostějově. Po téměř
padesáti letech naprosto neplánuji na
této skutečnosti nic měnit. Kde budu
přebývat, rozhodně nemám v úmyslu
zveřejňovat. Jednak proto, že je to moje
ryze soukromá věc, jednak proto, že jako
důchodce požívám zasloužené svobody
rozhodování o chodu svého života.
Konečně také proto, že v této zemi
není až tak bezpečno. Ale třeba využiji
nabídky svého přítele ve Švýcarsku
a přesunu se, v rámci zachování svého
duševního zdraví, tam. Novodobí kádrováci nechť se ale netěší, trvalý pobyt
si ponechám v Prostějově! Když pro nic

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

jiného, tak proto, že jsem si zakoupil
na městském hřbitově docela pěknou
hrobku,“ odpověděl s nadhledem Jaroslav Šlambor.
Ať je to jak chce, rozhodnutím stavebního úřadu a udělením pokuty Jaroslav
Šlambor opět tak trochu nahrál svým
kritikům z řad opozice, kteří poukazují
na jeho bydliště ve Skalce.
„Ta otázka se jistě nabízí, ale je tak trochu
zbytečná. Po té sérii vykonstruovaných
účelových obvinění a obratem mediálně
umně využitých, nezbývá než odkázat
na staré české úsloví o psu, na kterého se
hůl vždycky najde. Proti svévoli médií,
zejména těch ve vlastnictví našich politicky angažovaných oligarchů, nemám
šanci. Hlava státu by mohla vyprávět.
A to je, pravda, trochu jiná persóna, než
obyčejný radní jednoho moravského,
druhdy okresního města,“ uzavřel toto
téma Jaroslav Šlambor, uvolněný radní
Statutárního města Prostějova.

.$ð/(0 ČTYŘICET TISÍC
případě dosud neměli zpracované výsledky. Bohužel, samotnou pisatelku se nám
přes veškerou snahu přímo kontaktovat
nepodařilo.
(mls) PROSTĚJOV Vedení magistrátu se
pustilo do podpory projektu, který
v Prostějově nemá obdoby. Už
brzy totiž bude ve městě fungovat
taxikář, který bude za pouhou dvakční onemocnění. Inkubační doba tohoto
den až dva týdny, nejčastěji bývají postiženy cetikorunu vozit seniory. Bohulibá
služba, nic proti tomu. Jenomže
ho výskytem i u starších dětí a dospělých.
kovou infekcí, blízkým kontaktem. Vnímaví soukromému taxikáři bude platit
enci a batolata. V současnosti stoupá počet benzín radnice…
aké u seniorů. U nich mívá nemoc atypický Jak se Večerník dozvěděl, rada města
a a při nepoznaném onemocnění se černý schválila poskytnutí dotace z rozpočtu
výšenou teplotu, pokašlává a má rýmu. Pak města na rok 2015 z prostředků Fondu
uje ponejvíce v noci. Po hlubokém nádechu rezerv a rozvoje ve výši čtyřiceti tisíc
ýdech - kašel, při němž dítě má promodralé korun Janu Spáčilovi na projekt TAXI
ž zvrací. Záchvaty se mnohokrát opakují ve SENIOR. „Záměrem žadatele je zřízení
uje. Onemocnění je obzvláště nebezpečné taxislužby pro seniory z Prostějova
y.
a okolí, a to s cílem zabezpečení cenově

PROSTĚJOV Toho si nejde nevšimnout. Mezi zámkem a Smetanovými sady se už více než týden
vrtá nová studna. Jak Večerník už
v závěru loňského roku informoval,
radní nevyužili pro závlahu parku
stávající studnu vybudovanou ještě
nacisty na začátku čtyřicátých let
minulého století, ale hledají nový
vodní zdroj.
„Studna bude hluboká třicet metrů
a po zhruba týdenním vrtání mi dnes
dělníci hlásili, že jsou v šestnácti metrech,“ řekl Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prostějova. Firmě tak bude
trvat ještě zhruba další týden, než
se dostane do požadované hloubky
a zajistí tak napojení na dostatečně silný zdroj. „Studnu pak bude zapotřebí
ještě vyvložkovat a protlakem propojit
s rezervoárem vody, který je uložen na
místě bývalých veřejných záchodků
ve Smetanových sadech,“ doplnil Pospíšil.
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Jakmile to podle radních dovolí počasí, vlastní městská studna by měla
začít zavlažovat nedávno zrevitalizovaný park. Magistrát tak díky vlastní
vodě ušetří desítky tisíc korun ročně.
Nemusí ji totiž brát z veřejného vodovodu.
(mik)

KŠEFT STOLETÍ

s pivovarským rybníkem
PROSTĚJOV To je kauf! Město se
rozhodlo převzít do svého vlastnictví
pivovarský rybník ve Vrahovicích (na
snímku). A světe div se, nejde o žádnou
milionovou obchodní transakci.
Radnice ho koupí bratru za sto tisíc.
„Cena je přímo skvělá, s majiteli jsme
se dohodli bleskurychle,“ pochvaluje
si náměstek primátora pro majetkoprávní záležitosti Jiří Pospíšil.
Proč vůbec chce radnice kupovat vrahovický rybník? Důvod je prostý. „Už
nějaký ten rok se zabýváme neutěšeným
stavem této vodní plochy na říčce
Hloučele, a hledalo se řešení nápravy. Já
jsem třeba hovořil s pamětníky, kteří se tam
dokonce před lety chodili koupat. Jedná
se o místo, které si do budoucna zaslouží
naši pozornost v oblasti rozšiřování veřejné
zeleně a vytváření oddechových zón ve

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

městě,“ vysvětlil Jiří Pospíšil a dodal, že rada
města se na jedné z minulých schůzí zabývala také pozemkem u rybníku v Krasicích.
Dojednaná cena za vrahovický rybník činí
100 tisíc korun, což při celkové výměře
pozemku 2 593 metrů čtverečných
znamená cenu 38,60 koruny za metr.
„Rybník je ve špatném technickém stavu
a zabahněný. Pro řádné fungování bude
nutné provést jeho revitalizaci, aby plnil
svoji funkci. Třeba se v něm časem budou
lidé zase koupat,“ zasnil se do budoucna
náměstek primátora
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

z městské kasy pro taxikáře! 2SHQt]HVLŐHNORVSRUWRYQtFKRGGtOŢ

NÝ KAŠEL?

Objasnìnost se zvyšuje

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.

ptali jsme se v ulicích
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Daňový podvod, milionové čachry a zvýšená objasněnost
2009 až 2011, kdy byl ještě v podmínce
za stejný daňový delikt. Trestnou činnost prováděl tak, že vědomě své účetní
nepředával účetní doklady, zejména vystavené faktury za uskutečnitelná zdanitelná plnění pro další firmy a do účetnictví zaevidoval pouze údaje v mnohem
menším rozsahu. Nezaevidoval tak své
příjmy ve výši zhruba osmi milionů
korun,“ připomněl Pavel Novák. „Této
trestné činnosti se dopustil, přestože
byl ještě v podmínce, kdy v roce 2012
byl Okresním soudem Prostějov za
stejnou trestnou činnost pravomocně
odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 36 měsíců se zkušební
dobou 60 měsíců. Tehdy, i když mu
hrozilo, stejně jako v tomto případě osm
roků nepodmíněně, se mu ještě podařilo soud přesvědčit, že bude žít řádným
způsobem a předchozí škodu nahradí,
což stejně nesplnil,“ pokrčil rameny šéf
prostějovské policie.
Jak ještě dodal, obviněný muž zkrátil
daňovou povinnost na dani z příjmů

Anketaaneb

Očesal střechu

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Ani pro tento
týden Večerník nepřesvědčil vedoucího Územního
odboru Policie ČR Prostějov
Pavla Nováka, aby stejně
jako ostatní šéfové složek
integrovaného záchranného
systému okomentoval aktuální události svého „resortu“.
Vycházíme tak opět z komentářů, které Večerník zachytil na tiskové konferenci
Policie ČR konané v polovině
února. Ty popisují kriminální
činy spáchané v roce 2014.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák.
Foto: archiv Večerníku

procenta objasněnosti. V rámci Olomouckého kraje je na tom prostějovská policie nejlépe,“ pochvaluje si Pavel
Novák.
(mik)

Může se to stát každému, o to
jsou podobné tragédie smutnější. Řidičku osobního vozidla, která ve středu 4. března
nezvládla řízení a na drahanském kopci havarovala, čeká
s největší pravděpodobností
soud. V autě totiž zemřel její
spolujezdec.
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V obvyklých případech hrozí
až šest let vězení za ublížení
na zdraví z nedbalosti. Žena
se tak kromě traumatu z tragické smrti svého známého
musí vyrovnat s faktem, že
její řidičská fatální chyba nezůstane bez povšimnutí orgánů činných v trestním řízení.

a časově dostupné dopravy pro těžce pohyblivé seniory. Za jízdu bude občanu
staršímu čtyřiašedesáti let účtováno dvacet korun za jízdu po Prostějově a sedm
korun za kilometr v rámci jízd mimo
město. Z důvodu nízkých účtovaných
cen seniorům využívajících službu,
žádá pan Spáčil o dofinancování služby
z rozpočtu města, a to na na pohonné
hmoty,“ vysvětlila Alena Rašková, první
náměstkyně primátora.
Pro dopravu bude využíváno vozidlo
Volkswagen Transporter. „Služba
bude podpořena z rozpočtu města na
zkušební období čtyř měsíců. Během
této doby se ukáže zájem o službu a její
přínos,“ uzavřela Alena Rašková. (mik)

Po T. G. M. rýpnou bagry
doNÁMĚSTÍSPOJENCŮ
PROSTĚJOV Jakmile se letos
dokončí rekonstrukce náměstí T.
G. Masaryka, mohou se bagry rovnou přesunout o pár stovek metrů
dál. Město totiž začalo plánovat
generální rekonstrukci náměstí
Spojenců. Přestože o termínu samotné investiční akce není ještě
rozhodnuto, radní už uvolnili
peníze na vypracování projektu.
Aktuálně se rada města rozhodla
zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
rekonstrukci náměstí Spojenců. „Ta
bude stát něco málo přes tři sta tisíc
korun. Nabídka vítězné firmy zahrnuje kompletní dokumentaci pro
stavební povolení i samotné pro-

vedení stavby,“ potvrdil primátor
Prostějova Miroslav Pišťák. „Tuto
rekonstrukci bývalého „ruďáku“
jsme plánovali už před lety, nakonec
ale dostalo přednost náměstí T. G.
Masaryka. Co se týká celkových
nákladů, odhadujeme je na osmadvacet milionů korun,“ řekla Alena
Rašková, první náměstkyně primátora. „Každý z nás dneska vidíme, jak
náměstí Spojenců vypadá. Jsou tu
zničené cesty, chodníky se nacházejí
doslova a do písmene ve strašném
stavu. Dále se výrazným způsobem
bude revitalizovat veřejná zeleň
a hřiště, která tam jsou. Jedno z nich
bude dětské, druhé pro sportovce.
Tady léty udusaný hliněný povrch

pochopitelně vystřídá moderní
umělý. S největší pravděpodobností
dojde i ke kácení některých stromů,
které jsou napadené nemocemi.
Samozřejmě je nahradíme novou
výsadbou,“ doplnila Alena Rašková
s tím, že renovací projde i kašna,
veřejné osvětlení a zatravněné plochy. U budovy, kam se zanedlouho
přestěhuje úřad práce, budou vybudovány nové parkovací plochy.
„Nerada bych teď s určitostí tvrdila,
že k této investiční akci dojde příští
rok, i když pro to uděláme maximum. Záležet bude hlavně na tom,
zda obdržíme dotaci, o kterou jsme
zažádali,“ dodala na závěr první
náměstkyně primátora.
(mik)

„Dostalo se téměř na všechny,“ konstatuje radní Pavel Smetana
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV V této době právě
probíhá rozdělování veřejných
finančních podpor, které putují
do pokladen sportovních klubů,
sociálních i kulturních organizací.
Co se týká sportu v Prostějově, ten
znovu ukrojil z městské pokladny pořádný ranec peněz. Jak ale
dokladuje radní a předseda sportovní komise Pavel Smetana (na
snímku), město nakonec vyhovělo
všem, přestože o peníze požádalo
celkem čtyřiadevadesát klubů.
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~QRUD ]DEêYDOD ãHVWDVHGPGHViWL
åiGRVWPL PHQãtFK VSRUWRYQtFK
NOXEĤ NWHUp MVRX Y UR]VDKX
   NRUXQ D GRSRUXþLOD
UDGČ PČVWD VFKYiOLW SURVWĜHGN\
SURVHGPGHVtWHNWČFKWRåDGDWHOĤ
'iVHWHG\ĜtFLåHNRPLVHSRGSRĜLOD
YãHPLKODV\SĜtWRPQêFKþOHQĤWpPČĜ
YãHFKQ\åiGRVWLNWHUpE\O\SRGiQ\³
ƔƔ .ROLN VSRUWRYQtFK VXEMHNWĤ
YODVWQČOHWRVåiGDORR¿QDQþQtSR
PRFPČVWD"
Ä-DNMVHPMLåXYHGOYHĜHMQRX¿QDQþQt
SRGSRUX REGUåHOD GUWLYi YČWãLQD
VSRUWRYQtFKVXEMHNWĤDWRYUR]VDKX
NWHUê MLP XPRåĖXMH ]DMLVWLW VYRX
þLQQRVWYFRQHMãLUãtPtĜHDSĜLUHVSHN
WRYiQt ¿QDQþQtFK PRåQRVWt PČVWD
2 YHĜHMQRX ¿QDQþQt SRGSRUX VL OH
WRVYREODVWLVSRUWXSRåiGDORFHONHP
þW\ĜDGHYDGHViWVXEMHNWĤ³
ƔƔ &R NG\å QČNWHUê ] YHONêFK
VSRUWRYQtFKNOXEĤSRåiGiRSRPRF
MHãWČYSUĤEČKXURNX"
Ä6SRUWRYQt NRPLVH QD VYpP SRV
OHGQtP MHGQiQt UR]GČOLOD YãHFKQ\
SURVWĜHGN\ NWHUp PČOD N GLVSR]LFL

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
Y UiPFL VFKYiOHQpKR UR]SRþWX 7på
GRSRUXþLOD MDN SUR ]DVWXSLWHOVWYR
PČVWD WDN L SUR UDGX SURVWĜHGN\
YUiPFLQHUR]GČOHQp¿QDQþQtSRGSRU\
Y ĜiGHFK PLOLRQĤ NRUXQ 1HPRKX
Y WXWR FKYtOL Y\ORXþLW åH VH Y SUĤ
EČKX URNX REMHYt QČMDNi RSUiYQČQi
åiGRVW VRXYLVHMtFt QDSĜtNODG V Yê
UD]QêP ~VSČFKHP QČNWHUpKR NOXEX
RNWHUpPQ\QtMHãWČQHYtPHDWRMDN
X YHONêFK VSRUWRYQtFK NOXEĤ WDN
L X WČFK PHQãtFK 7DNRYRX åiGRVWt
VHEXGHVDPR]ĜHMPČMDNNRPLVHWDN
UDGDSĜtSDGQČ]DVWXSLWHOVWYR]DEêYDW
%XGHYãDN]iOHåHWQDWRPMDNêEXGH
GĤYRGWpWRåiGRVWLDWpåQD¿QDQþQtFK
PRåQRVWHFK PČVWD 9 NDåGpP
SĜtSDGČMHGREĜHåH3URVWČMRYPĤåH
GtN\ VYpPX GREUpPX KRVSRGDĜHQt
UR]GČORYDW WROLN SURVWĜHGNĤ GR
VSRUWX³
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Peníze pro chovatele
Prostějov (mik) Radní doporučili
zastupitelstvu schválit poskytnutí
nenávratné veřejné finanční podpory
ve výši 50 tisíc korun okresní organizaci
Českého svazu chovatelů. Prostředky budou využity pro dostavbu klubovny ve
vlastnictví svazu v Plumlovské ulici.
„Chovatelé opravují svoji klubovnu
postupně, stavební práce provádějí sami
formou svépomoci. Veřejná finanční
podpora města bude určena na nákup
materiálu,“ zdůvodnil kladné rozhodnutí
rady primátor Miroslav Pišťák.
Stezka zdraví
Prostějov (mik) Město se chystá vykoupit pozemky v biokoridoru
Hloučela za bývalým fotbalovým stadionem ve Sportovní ulici. Mají posloužit
plánovanému investičnímu záměru
s názvem Stezka zdraví. „Byli osloveni
majitelé a postupně se od nich snažíme
vykupovat pozemky,“ řekl náměstek
primátora Jiří Pospíšil s tím, že jeden
z pozemků už pomalu míří do vlastnictví
města. „Jeho výměra je 3 395 metrů
čtverečných a cena za metr byla dohodnuta na 150 korun. Celkově tak za něj zaplatíme 509 250 korun,“ dodal Pospíšil.
Školka se rozroste
Prostějov (mik) Přestože letos přišlo
k zápisům mnohem méně dětí než vloni,
město plánuje rozšířit kapacitu Mateřské
školy v Partyzánské ulici. Ta by se měla
rekonstrukcí bývalé bytové jednotky v
prvním patře budovy zvětšit o dvacet
dětí.
„Schválili jsme rozpočtové opatření ve
výši 70 tisíc korun na pořízení projektové
dokumentace. Na samotnou rekonstrukci mateřské školy bude možnost
ucházet se o dotační titul z programu ITI
prostřednictvím IROPu. Možná dotace
může dosáhnout až 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedl uvolněný radní Jaroslav Šlambor.

VLÁDNE NA PROSTĚJOVSKÝCH ŠKOLÁCH OPRAVDU BEZPEČÍ?
„Jsme si sakra vědomi rizik a minimalizujeme je,“ ujišťuje I. Hemerková

vstupních dveřích jsou navíc kamery,
které mapují všechny příchozí do objektů. V některých případech šli ředitelé či ředitelky až tak daleko, že kromě
čipového systému zde mají i identifikační kódy. Pomocí nich se zjistí, kdo
přesně do budovy prošel a zda dítě
opravdu je ve škole. Když to zjednoduším, okamžitě se tak zjistí, že žák Vonásek přišel dvě minuty po osmé, nebo
nepřišel vůbec. V tom druhém případě
se okamžitě kontaktují rodiče. Navíc
všechny školy mají neustálý pedagogický dohled, žáci jsou pod ochranou
učitelů, vedoucích kroužků a podobně.
Mnohdy dokonce na ně dohlíží i školník,“ popsala náměstkyně primátora
pro školství.
Je ale možné, že by se na prostějovské
„základky“ dostal cizí člověk bez toho,
že by byl monitorován? „Úderem osmé
hodiny ranní se dveře škol uzamykají,
takže dovnitř bez svolení či souhlasu
vedení nikdo nemá přístup. Všechny
návštěvy musí zazvonit u dveří, nahlásit účel a osobu, za kterou jdou. Pak
teprve jsou vpuštěni, nebo si pro ně

publicistika

NEJHORŠÍ JE NEKONCEPČNÍ PRÁCE
GLOSA VEČERNÍKU

Asi tušíte, o čem píši. Každý asi
někdy zažil ten svíravý vnitřní pocit, když si dá s něčím práci, věnuje tomu čas, dá do toho kus sebe,
a pak je mu z vyšších míst sděleno,
že je všechno jinak. V lepším případě je pak nutné pracně všechno
předělávat, v horším rovnou hodit
„do stoupy“ a začít znovu.
Čemu se člověk ze své podstaty
snaží předejít, evidentně neplatí
ve veřejném sektoru. Tam jsme
podobné nekoncepční či chaotické práce svědky téměř denně a
tak nějak jsme si už zvykli, že patří
k životu.

Pro příklady netřeba chodit daleko.
Několikrát dlážděné náměstí před
radnicí, na které se hned postaví
těžké lešení, kanalizace budovaná
těsně před zimou, aby se pak s asfaltováním frekventované komunikace k hypermarketu muselo čekat do
jara, rušení mateřských školek, aby
se po nějakém roce pracně sháněly prostory pro populačně silnější
ročníky.
Každý z nás asi někdy kroutil hlavou
nad sbíječkami zakusujícími se do
sotva zaschlého asfaltu. Ale jsou na
světě závažnější věci. Vyzbrojování
fundamentalistů proti takzvaným
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Kde končí DUHA

TOMÁŠ KALÁB

PROSTĚJOV V živé paměti máme ještě čin šílené ženy z října
loňského roku, která nepozopro Večerník
rovaně pronikla do školy ve
Žďáru nad Sázavou, nožem
Michal
pobodala několik dívek a šestKADLEC
náctiletého studenta, který
své spolužačky bránil, usmrtila. Po této tragédii, která právem vzbudila zděšení, se zároveň
jakoby probudilo ministerstvo školství a zřizovatelům základních a středních škol nakázalo, co všechno je potřeba udělat
pro bezpečnost. Zejména s ohledem na to, aby se dovnitř nedostaly nepovolané osoby. Vrátní, bezpečnostní služba, více kamer či kurzy sebeobrany pro žáky i pedagogy… Lze ale úplně
zabránit tomu, aby se uvnitř školy neobjevil člověk, který tam
absolutně nemá co dělat? Večerník zjišťoval, jak je to na prostějovských základních školách, jejichž zřizovatelem je město.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Podle náměstkyně primátora Prostějova pro školství Ivany Hemerkové
nešlo po tragédii ve Žďáru nad Sázavou
přímo o striktní nařízení ministerstva,
spíše jen o doporučení a návod na zajištění bezpečnosti na školách. „Vyjádření
pana ministra jsem vloni na podzim
pochopitelně také vnímala, ale osobně
nechápu, z jakých informací vycházel.
Nevím, jak si pan ministr představuje,
aby se zvýšila ještě více bezpečnost na
školách a jestli vůbec ví, co všechno už
jednotlivé školy při ní i z technického
hlediska udělaly. Pochopitelně za vysokých nákladů ze strany zřizovatele,
tedy města. Možná byl pan ministr na
inspekci na nějaké škole, kde na bezpečnost vůbec nedbají,“ myslí si Ivana
Hemerková. Podle ní jsou všechny
prostějovské základní školy vybaveny
velmi kvalitními zabezpečovacími zařízeními, někteří ředitelé prý dokonce,
aby zamezili vstupu cizích osob, vymysleli i některé „zlepšováky“. „Na všech
prostějovských školách máme moderní bezpečnostní systém a většina z nich
disponuje čipovým systémem. Při

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz

diktátorům, aby ti pak tytéž zbraně
použili proti jejich dodavateli, záchrana měny za cenu ždímání vlastních
občanů, když je samotná její podstata
víc než pochybná, prosazování příměří proti vůli soupeřících stran, protože
trvalé podmínky urovnání problému
jsou v nedohlednu, a na zbraně stejně
dřív či později zase dojde.
Proti tomu je vaše předělání projektu pro původně diskutované,
ale kdoví proč změněné parametry, úplná nicotnost.

V poslední době se doslova roztrhl pytel s duhovými pochody Gay
Pride, oslavující homosexuální
komunitu. Veselé a pestrobarevné průvody plné bizarních masek
byly v polovině minulého století něčím zcela novým a gay s lesbickými
páry tak chtěli nenásilnou formou
upozornit na svoji odlišnost a současně prosadit práva neheterosexuální menšiny.
Od roku 1969, kdy se odehrály
v Americe první oficiální pochody
s touto tématikou už ale uplynula
spousta času a na Zemi se snad už
nenajde nikdo, kdo by o gay komu-

nitě nevěděl. V Rusku jsou s jejími
příslušníky seznámeni natolik, že
vše duhové zakázali, na což doplatila mimo jiné i švédská výškařka,
která svými pestrobarevně nalakovanými nehty chtěla na loňském
mistrovství světa v Moskvě gayům
a lesbičkám nenápadně vyjádřit
svou podporu.
Otázkou je, k čemu přesně v současnosti neheterosexuální páry
podporu společnosti potřebují.
Do širokého povědomí celé Země
se přece už dávno nesmazatelně
zapsali a svá partnerská práva
pomaloučku získávají po celém

světě, a to i přes značně odmítavý
postoj církve, která ale nesouhlasí
téměř s ničím, co jakkoli souvisí se
sexualitou. Ale stejně jako komiks
o Spidermanovi není důkazem
toho, že Spiderman skutečně existuje, ani Bible není důkazem toho,
že existuje Bůh, takže do této ‚gay
záležitosti‘ logicky nemá co mluvit
Bůh, ani jeho následovníci. Jestliže se tedy muž a muž nebo žena
a žena opravdu milují, zřejmě jen
málokdo jim v tom může fyzicky
zabránit. A pokud se skutečně mají
rádi, názor společnosti jim může
být úplně ukradený.

,CM8GéGTPÊM\LKUVKNXGFGPÊRTQUV÷LQXUMÚEJwMQNF÷NCLÊXwGRTQVQCD[UGFQXPKVąMTQO÷F÷VÊPGFQUVCNPKMFQMFQVCO
CDUQNWVP÷PGO¾EQF÷NCV
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
kontaktovaná osoba přijde. Po celou ké duševně vyšinuté jedince, jde také Prostějov, ulice E. Valenty. „Aktuálně
dobu jejich pohybu po chodbách škol o pachatele krádeží a podobně. Prostě- jednám s úřadem práce o poskytnutí
jsou monitorováni kamerami a záznam jovské školy společně s městem dělají pracovníka na pozici vrátného. Ano,
je pochopitelně sledován,“ uvádí pří- ale všechno pro to, aby minimalizovaly plánujeme opětovné zprovoznění
klad bezpečnostního opatření Ivana veškerá rizika. A věřte, že všichni jsme vrátnice,“ přidal se Rostislav Halaš,
Hemerková. I ona sama je si ovšem vě- si těch rizik sakra vědomi,“ uzavřela toto ředitel Reálného gymnázia a Základní
doma, že stoprocentně nikdo nemůže téma Ivana Hemerková.
školy města Prostějov s tím, že kromě
vyloučit, aby se do škol „neprodrala“ Náměstkyně primátora rovněž získala již stávajících bezpečnostních systémů
cizí osoba. A nedejbože člověk, jako aktuální popis různých bezpečnostních plánuje letos nakoupit další čtyři kamevloni v říjnu ve Žďáru nad Sázavou. „Ať opatření na školách od jejich ředitelů, ry i s výhledem ven před budovu školy.
už jde o školy, úřady nebo i běžné obyt- který Večerníku poskytla. „Naše škola „Kromě čipového systému jsou jednotné domy, nikdo nikdy ještě nevymyslel je trvale uzamčena, ráno po příchodu livá křídla budovy školy zajištěna dveřmi
bezpečnostní systém, který by nebyl i po ukončení vyučování je u vchodu s kováním bez kliky. Všichni příchozí tak
prolomitelný. Upřímně, když se někdo pedagogický dohled. V současné době musí jít přes sekretariát, kde vidíme, kdo
najde, a bude chtít něco ve škole pro- je rozjednána instalace kamerového vchází do školy. Kromě toho máme savést nekalého, neexistuje žádné opat- systému, který bude snímat prostory mozřejmě kamerový systém,“ ujistila také
ření, které by mu v tom stoprocentně hlavního vchodu a chodby u šaten,“ po- ředitelka ZŠ Prostějov, ulice Dr. Horáka
zabránilo. A nejedná se pouze o něja- psal Josef Fiala, ředitel Základní školy Petra Rubáčová.
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Ohrozil lékař na pohotovosti její život?

➢ ztitulnístrany
PROSTĚJOV Vysoké horečky kolem
40°C a dávivý kašel, kdy člověk nemůže
popadnout dech a chce se mu až zvracet. Tak jsou hlavní příznaky černého
kašle. Tato choroba dá pořádně zabrat
každému. Nejhůře ji zvládají děti, které na ni mohou i umřít. Právě černým
kašlem měla nedávno v Prostějově onemocnět žena ve vysokém stupni těhotenství. Její sestra, která celou záležitost
barvitě vylíčila na sociální síti facebook,
přitom nebyla spokojena s přístupem

lékaře na pohotovosti. Nemocnice ovšem jakékoliv pochybení odmítá a hygienici letošní případ výskytu černého
kašle v regionu nepotvrdili. Zcela vyloučeno tak není ani to, že za celou věcí
mohla stát snaha poškodit konkrétního
lékaře.
O události se redakce dozvěděla prostřednictvím sociální sítě facebook. „Minulý
víkend moje sestra dostala silné horečky
a strašně moc kašlala až k dušení. Poněvadž
měla dva týdny před termínem porodu,
dostala pouze Paralen. Jak lék přestal působit, horečka vyletěla až k 39,5°C. Protože
byla neděle, zavolali jsme sanitku. Odvezli
ji s tím, že ji pak dovezou zpět, pokud nebude hospitalizována. Za dvě a půl hodiny mi
sestra zavolala, ať pro ni přijedeme, že na sa-

nitku nemá nárok,“ popsala na facebooku
Kateřina Řehořová, která se pro sestru okamžitě vydala. Co uviděla, to se jí vrylo hluboko do paměti. „Seděla tam úplně sama,
pouze s tím svým dosud nenarozeným dítětem. Měla přitom stále vysokou horečku.
Kdyby omdlela, nebo cokoliv jiného, tak
by jí nikdo nepomohl!“ zhrozila se Kateřina Řehořová s tím, že lékař na pohotovosti
jako diagnózu stanovil obyčejnou chřipku.
Další den se situace nezlepšila, ba právě
naopak. „Horečka vystoupala až k 39,6 °C,
sestra se potila, měla zimnici a dávivý kašel,
až by zvracela. Tak jsem s ní jela k doktorce,
ta ji prohlédla ze všech stran a okamžitě jí
vzala krev na rozbor. Ten kašel se jí nezdál,
a tak nasadila antibiotika, které mohla
sestra vzhledem k těhotenství dostat,“ po-

kračovala pisatelka. Po dvou dnech se vše
začalo obracet k lepšímu. „Doktorka nám
řekla, že sestra měla černý kašel. Lékař na
pohotovosti nic nepoznal, neposlal ji na
vyšetření a tím ohrozil dalších pět dětí a tři
dospělé v naší domácnosti. Kdyby nebylo
naší paní doktorky, tak nevíme, jak by to
skončilo. Musíme jí poděkovat za rychlé
jednání. Miminko je naštěstí v pořádku
a brzy už bude s námi,“ uzavřela Kateřina
Řehořová, která dle svých slov chtěla příspěvkem mimo jiné ostatní varovat před
možností nákazy černým kašlem.
Nebylo vše jinak?

Rozpoznat černý kašel rozhodně není nic
jednoduchého. V úvodní fázi se jeho projevy neliší od jiných onemocnění provázených kašlem. Dle vyjádření prostějovské
nemocnice k žádnému pochybení ne-

došlo. „Můžeme garantovat, že stanovení
diagnózy a postup lékaře při vyšetření byl
správný. Ovšem i v případě špatné diagnózy by pacientce přímé nebezpečí nehrozilo,“ reagovala na naše dotazy Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel. Její
slova nepřímo potvrzuje i vyjádření prostějovských hygieniků. Černý kašel je totiž
u nás na velkém ústupu. „Na Prostějovsku
nemáme letos hlášený jediný případ onemocnění černým kašlem. Přitom loni za
stejné období jsme zaznamenali dvaatřicet těchto případů,“ sdělila nám na konci
února Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení prostějovské pobočky
KHS Olomouc.
Je tedy možné, že by si pisatelka záležitost
s černým kašlem přibarvila? Mohla za tím
stát snaha očernit konkrétního lékaře, kterého ve svém příspěvku jmenovala? Ani

to vyloučit zcela nelze. Na druhou stranu
je možné i to, že lékařka, která měla černý
kašel dle ní objevit, jej hygieně buď nenahlásila, nebo hygienici v tomto konkrétním

CO JE ÈERN
Černý kašel je vysoce nakažlivé, akutní infe
bakteriálního onemocnění je průměrně jed
děti do šesti let. Dnes se však setkáváme s je
Černý kašel se šíří vzdušnou cestou, kapénk
k nákaze jsou již novorozenci a obzvláště ko
onemocnění u dospívajících a dospělých a t
průběh, bývá často obtížně diagnostikován
kašel takto šíří. První týden má nemocný zv
se mění kašel v záchvatovitý, který se projevu
je slyšet štěkavý krátký několikastupňový vý
rty, popraskané cévky ve spojivkách,často a
dne i v noci, což nesmírně nemocného vysi
především pro malé děti nebo těhotné ženy

3URÿQHFKDODÀUPDDÍRY V PLOTU?
„Pošleme inspekci,“ uklidňuje náměstkyně primátora

15022710220

PROSTĚJOV Nový úsek cyklostezky na Okružní ulici, mimochodem podle reakcí občanů nepříliš povedený, nepřivítali jenom

0CTQJWwMQNPÊJQJąKwV÷X[NQåGP÷FQwNQ
RNGVKXQ
(QVQ6QO¾w-CN¾D

cyklisté. Vzhledem k trasování
bylo nutné posunout plot Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka
v místě ohraničení školního hřiště.
„Docela se nám to hodilo, protože
to znamenalo vybudování nového
plotu, který už byl potřeba,“ přitakala statutární zástupkyně ředitelky školy Jindřiška Marková.
V zásadě by na tom měla škola díky
tomuto faktu „vydělat“, to by ovšem
nesmělo, jak se už několik týdnů zdá,
stavebníkům dojít pletivo. Dala by
se tak primárně vysvětlovat několik
decimetrů široká díra v rohu plotu,
kde do Okružní ulice ústí Bulharská.
A aby toho nebylo málo, o kus
dál směrem ke školní budově zívá
v novém plotě další díra, prostřižená
odshora až po zem. Podle stop bylo

možné usuzovat, že si snad někdo potřeboval zkrátit cestu!
Pokud se kdosi chtěl mermomocí dostat do areálu, mohl pohodlně využít
onen zmíněný „nedodělek“. „Tak to
zjistím u pana školníka, jestli o tom
ví, já osobně tudy nechodím, takže
o stavu plotu směrem do Okružní
ulice netuším,“ přiznala Marková.
Jelikož je škola městským zařízením
a jde tedy o městský pozemek, zajímal se Večerník o situaci přímo na
magistrátě.
„Nic není ztraceno, zmíněný plot
jsme totiž jako město zatím nepřevzali,“ glosovala případ náměstkyně
primátora Ivana Hemerková. Podle vyjádření firmy Skanska totiž
plot stále nelze považovat za dodělaný. „V průběhu tohoto týdne

,CM8GéGTPÊM\LKUVKNXGFGPÊRTQUV÷LQXUMÚEJwMQNF÷NCLÊXwGRTQVQCD[UGFQXPKVąMTQ
O÷F÷VÊPGFQUVCNPKMFQMFQVCOCDUQNWVP÷PGO¾EQF÷NCV (QVQ6QO¾w-CN¾D
dojde k inspekci díla, zjištění stavu
a teprve následně budeme stavbu
přebírat do majetku města. Vámi
zmiňované díry v oplocení jsou zatím

v majetku stavební firmy,“ ubezpečila
Večerník Hemerková.
Stav plotu samozřejmě Večerník překontroluje také.
(tok)

HLAS LIDU Zachraňování nebo jen podřizování
se liteře zákona aneb NĚCO MÁLO
ANALÝZA
HLAS BOŽÍ
MARTINA O AUTOLÉKÁRNIČKÁCH
Spíše èervená vlna...
Tak nám ta takzvaně zelená vlna
v Prostějově nějak pokulhává. Vůbec
se nedivím, že vnitřní městský okruh
je tak přetížen auty. Jedete po Vápenici, zastaví vás červená na přechodu
u Havlíčkovy ulice. Jako řidič si řeknu, prosím, to je normální. Jedu dál
a u Rejskovy školy blikne další červená, stejně jako následně o sto metrů
dál v polovině křižovatky na Přikrylově náměstí. To už začínám pomalu
nadávat. Jenomže to není všechno,
zase se odlepíte z místa, projedete
levotočivou zatáčku a u lázní znovu!
Co myslíte? Opět červená! To už se
neudržím a kleju hodně nahlas. Když
chodci přejdou přechod, zařadím
znovu jedničku a říkám si, že teď už
projedu na Poděbradovo náměstí bez
zastavení. Omyl! Hned po dalších sto
metrech u hudební školy další červená! To se mi chce už vystoupit z auta,
nechat ho tam a dojít domů pěšky.
Někdy to fakt udělám!
Jiří Korytář, Prostějov
Nevšímaví pejskaøi
Nechci se rozepisovat o tomto problému, už o něm bylo řečeno mnohé
a skutek utek. Jenom prosím naše
strážníky, zda by nemohli více kontrolovat pejskaře ve Smetanových sadech! Chodím tudy několikrát denně
a vždy vidím, jak čoklové různých ras

tady kálí na trávníky a dokonce i na
asfaltové cesty. A to bez povšimnutí
jejich páníčků. I když… oni o tom
dobře ví, ale dělají, jakoby se uklízení
exkrementů po jejich psech vůbec
netýkalo!
Zdeňka Dvořáková, Prostějov

MOKROŠE

M

Èastìjší mìøení
Docela bych se přimlouvala, aby na
severní obslužné cestě častěji působili
strážníci nebo státní policisté a měřili
tady rychlost vozidel. Když tady přecházíme silnici směrem do Hacarovy
ulice, je to kolikrát o život. Řidiči si tuto
širokou silnici pletou se závodní dráhou a podle toho to tady tak vypadá.
Alena Daňková, Prostějov
Není stejný metr
Nemám nic proti policejním kontrolám na silnicích, nemám se čeho bát
a jsem naopak rád, že policisté tuto
práci dělají, aby na silnicích nevznikla anarchie ještě větší, než je teď. Co
mě ale jedno pondělní ráno naštvalo,
zrovna ve chvíli, kdy jsem byl lustrován policejní hlídkou, že okolo mého
odstaveného vozidla projeli dva cyklisté bez osvětlení a navíc v tmavém
oblečení. Bylo tak pět hodin ráno, takže tma jako v pytli. Policisté je zřetelně
viděli, a myslíte, že zasáhli? Nikoliv,
nechali je projet...
J. CH., Prostějov

milionů řidičů v České republice. Je
to však opravdu problém?
inisterstva zdravotnictví a dopravy jsou dle svých mluvčích
k problému postavena jednoznačně.
Obal lékárničky může mít datum,
jaké chce, důležité je datum na jednotlivých položkách v lékárničce,
takže je asi dobré sednout si k té své
lékárničce a vyměnit jen „prošlé“ položky. Úmyslně jsem dal slovo prošlé
do uvozovek, jelikož se domnívám,
že expirace u léků důležitá je, ale
u obvazového materiálu, kterého je
v lékárničkách nejvíce, se na data až
tak nehraje. Cílem je zachraňovat
a laická první pomoc nás učí používat pomůcky, které najdeme nejblíže, a ne studovat jejich záruční dobu.
ozhodl jsem se oslovit hlavy
pomazané a tou hlavní je bývalý šéf prostějovské záchranky,
lékař a dnes poslanec Pavel Holík.
Zeptal jsem se ho, jak vidí problematiku lékárniček on, zde jeho
odpověď: „Už kdysi jsem to moc
nepochopil, ale těch zpatlaných
věcí v bývalé Nečasově vládě bylo
bohužel víc. Nejprve byli řidiči
donuceni změněnou vyhláškou
koupit si novou autolékárničku,
po půl roce pak byla z její výbavy
vyřazena dýchací maska a leták

P

řestože nás v posledních letech netrápí žádné kruté zimy,
březen a s ním nastupující jaro
znamenají i zvýšení provozu na silnicích, čímž logicky s tím stoupá
nehodovost a zranění. Pokud se
již vyskytnete jako automobilista
u nehody, tak pomoci by měla při
zachraňování také autolékárnička.
A právě autolékárničky se staly tématem poslední doby, konkrétně
pak záruční lhůta jejich obsahu.
Tento problém se týká celkem čtyř

R

o poskytování první pomoci.
Údajně tehdy šlo o odlišná stanoviska ministerstev dopravy
a zdravotnictví. Pro řidiče to byla
zbytečná buzerace, pro výrobce
a prodejce vybavení pak šlo jistě
o zvýšení obratu tohoto zboží. Máte
pravdu v tom, že v krajním případě
můžeme zachránit život různými
prostředky (např. utržený kus oděvu, opasek), ovšem otevřené rány
a krvácivé stavy by se měly ošetřovat sterilním materiálem. Myslím si,
že doba expirace tohoto materiálu
by se určitě měla hlídat. Na druhou
stranu nevidím důvod, proč vyměňovat celý obsah autolékárničky,
třeba nůžky nebo trojcípý šátek.
V tomto by se mohla vyhláška
podle mého názoru změnit.“
á jen doplním, že autolékárniček
se od roku 2000 týkalo pět!!! vyhlášek a zmínka je i v silničním zákonu, takže asi by to chtělo trochu
zdravého rozumu zrovna v parlamentu a vytvořit vyhlášku jednoznačnou s platností na více let než je
jeden či dva. Nejmenovaný zdroj
ze složky, jež má heslo „Pomáhat
a chránit“ mi zase řekl, že pokud
narazí hlídky na řidiče slušného
a bezúhonného, lékárničky ani
neřeší, jelikož ví od kolegů ze zá-

J

chranek o čem to celé je, ale pokud narazí na řidiče „prudila“, tak
mu prošlou lékárničku dají pěkně
„sežrat“.
akže jaký mi z toho všeho vyplývá závěr? Je zcela na řidičích, zda si koupí celou novou lékárničku zhruba za dvě stovky a dají tak
vydělat velkým firmám, jejichž loga
se objevují na nejrůznějších společenských a sportovních akcích, na
kterých se zjevují i členové vlády
a parlamentu, anebo zda si k lékárničce sedneme a vyzobeme to, co
je dle expirace staré a vyměníme
za nové. Nechám, vážení čtenáři, výše uvedené zcela na vás, ale
upřímně - já mám teď v kufru to
staré v jedné přihrádce a to nové
v druhé a věřte tomu, až někde
někdy k něčemu dojde, že při
záchraně lidských životů spotřebuji úplně všechno, neboť to by
měl být hlavní cíl a ne řešit jaké
datum mám na obvaze!
řeji vám pěkné jaro, jezděte
opatrně, myslete i za ty druhé spoluřidiče, snažte se vyhnout
těm, kteří jezdí jako dobytek, a že
jich bohužel přibývá. Ať nám těch
nehod raději co nejvíc ubude a na
lékárničky v autech tak může sedat
prach.

T
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

www.vecernikpv.cz

Pavol BÍLEK
4. 3. 2015 53 cm 4,10 kg
Prostějov

Ondřej ŠIANSKÝ
1. 3. 2015 50 cm 3,45 kg
Držovice
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28

Matyáš PARŮŽEK
3. 3. 2015 50 cm 2,90 kg
Prostějov

Adam JESTREBSKÝ
3. 3. 2015 47 cm 2,95 kg
Prostějov

Matouš STEJSKAL
3. 3. 2015 51 cm 3,60 kg
Dub nad Moravou

Prostějov bude mít Rákosníčkovo hřiště!
PROSTĚJOV Tak jsme to dokázali!
V hlasování o Rákosníčkovo hřiště Prostějované neskutečně zabojovali. Pro hřiště na Újezdě poslali nejvíce hlasů ze všech
téměř čtyřiceti soutěžících měst. Nyní je
na řadě společnost Lidl, aby ho ještě letos nechala postavit. Zavázala se k tomu
v podmínkách soutěže.
Hlasování na internetu odstartovalo 9. února
a skončilo v neděli 8. března o půlnoci. Lidé
mohliposílatkaždýdendvahlasy,jedennawebových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.
cz a jeden na facebooku. Už začátkem března
si Prostějov vytvořil dostatečný náskok, takže
o víkendu bylo jasné, že by ho o vítězství mohl
připravit jen zázrak. Prostějov v pátek v noci
o více než 1500 hlasů vedl před druhou Příbramí. I kdyby tento velký náskok nějakým nepochopitelným zvratem ztratil, tak ve srovnání
se třetí Českou Lípou měl v té době o více než

Výsledky hlasování:
1.
Prostějov, Újezd
9 628
2.
Příbram, Evropská
8 058
3.
Česká Lípa, Purkyňova 5 592
4.
Vsetín, Gen. Klapálka 2 840
5.
Most, Velebudická
2 433
* stav hlasování k pátku 6. března 2015

Podobné hřiště by mohlo vyrůst v Prostějově na Újezdě.
Foto: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
čtyři tisíce hlasů více. Společnost Lidl se přitom
zavázala hřiště vybudovat pro města na prvních
dvou místech.
Nové dětské hřiště by tak už tento rok mělo
vzniknout zřejmě na Újezdě, vyloučeno však
není, že to bude i někde jinde v Prostějově.
Hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka v Prostějově dětem nabídne velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu,

lanovou překážku, chybět nebude ani kolotoč
a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplní domeček a oplocené hřiště, které poskytne dostatek laviček a zpevněnou plochu pro
kočárky. Rákosníčkovo hřiště bude určeno
zejména dětem předškolního věku a pomůže
plnohodnotnému trávení jejich volného času.
Všem, kteří se o jeho postavení zasloužili, patří
určitě velký dík!
(mls)

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.

RARÁŠEK

je kříženec středně velkého vzrůstu, ve věku cca 3 roky.
Má přátelskou, temperamentní povahu, je vhodný na výcvik. Miluje lidi a jejich pohlazení, je to velký mazel. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně
pobíhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese.

ANDY

je labrador velkého vzrůstu, ve věku cca 5 roků. Andy je velmi přátelský a klidný pejsek, který je vhodný pro pánečka se
zahrádkou, ale i tak bude šťastný při dlouhých procházkách.
Je to vyrovnaný pejsek, který bude oddaným parťákem.
S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí pěkně.

SALLY

je kříženec středního vzrůstu, ve věku cca 4-5 roků. Je
to velmi miloučká a přátelská fenka. K jejím vlastnostem
patří, že se bohužel nesnese s jiným pejskem. Vhodná je
tak pouze pro takové majitele, kde bude jediným pejskem
v domácnosti. Na vodítku však chodí pěkně, netahá.

K zápisům do mateřinek přišlo 519 dětí
„Je to o tři stovky méně než před pár lety,“ varuje I. Hemerková

PROSTĚJOV Ve středu 4. března proběhly v Prostějově zápisy do mateřských
škol. A výsledek? Pozor, ti kdo předpovídali výrazný úbytek dětí, měli pravdu!
Jak totiž spočítali prostějovští radní,
k zápisům letos přišlo reálně 519 dětí,
což je o zhruba 300 předškoláků méně
než ještě před pár lety. Máme se tedy bát
postupného vymírání Prostějova?
„Došlo k tomu, co jsem tvrdila už před
několika lety. Jestliže v předcházejícím období byly někde problémy umístit dítě do
mateřinky, tak od příštího školního roku to
tak rozhodně nebude. K zápisům se totiž
dostavilo mnohem méně dětí než vloni, což
je jasným odrazem snižující se porodnosti
v Prostějově,“ konstatovala na úvod Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora pro
školství.
Ve středu zapsali rodiče do mateřských
škol celkem 649 dětí, jenomže záhy se zjistilo, že někteří předškoláci přišli k zápisům
„sichr“ do více mateřinek. „Zápisů do mateřských škol v Prostějově se tak po očištění

čísel od dublovaných zápisů na více mateřských školách zúčastnilo 519 dětí. Letos se tak zdá, že šance na umístění dítěte
v tomto předškolním zařízení je větší než
v minulých letech. V předchozím období,
kdy populační vlna byla mnohem silnější, bylo zapsáno do školek až osm stovek
dětí,“ přidala něco z konkrétních statistik
Ivana Hemerková. „To je obrovský pokles
počtu dětí. Ještě není známo, jak dopadnou případné odklady, ale to půjde řádově
o desítku předškoláků. Chtěla bych ale
každopádně rodičům říct dobrou zprávu,
že v současnosti máme v prostějovských
mateřských školách kapacitu pro zhruba
550 dětí, takže letos se podaří umístit každé
z nich. Troufám si dokonce tvrdit, že v některých lokalitách budeme mít dokonce
volná místa. Třeba o ně projeví zájem rodiče, kteří do Prostějova dojíždějí z okolních
vesnic a objeví se před nimi potřeba umístit svoji ratolest do prostějovské mateřinky,“
nabízí jedno možné řešení náměstkyně
primátora.

Své ratolesti přivedli k zápisu nezřídka tatínkové, jako například do Mateřské školy
Jana Železného na sídlišti Svobody.
Foto: Tomáš Kaláb
Večerník se ve středu vydal do Mateřské
školy Jana Železného na sídlišti Svobody.
Její ředitelka byla s úrovní zápisů maximálně spokojena. „Naše mateřská školka patří
tradičně k těm nejžádanějším. Pokud ne-

nastane nějaký nečekaný nával před pátou
hodinou, vypadá to, že většinu dětí budeme
moci přijmout,“ sdělila Večerníku v den zápisu po třetí hodině odpolední Alena Řešetková.
(mik, tok)

ARAMIS

je krásný představitel plemene labrador, velkého vzrůstu, věk
cca 5 roků. Aramis je skvělý, pohodový pejsek vyrovnané
a přátelské povahy tak, jak se od tohoto plemene očekává.
Miluje lidi a kontakt s nimi. Každý den je neustále pozitivně
naladěn a je velký mazel. Snese se psem i s fenkou.

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Tělocvikář poslal na konickou školu inspekci
Upozornil na údajné pití alkoholu. Ředitel žádné pochybení neobjevil

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
Martin ZAORAL

pro Večerník

KONICE „Dejte ty prázdné flašky pryč z kabinetu!” Takto
před rokem vyzval tělocvikář Roman Tuček zástupkyni konické školy. Následná kontrola vedení ústavu však žádné
lahve od alkoholu v kabinetě neobjevila. Tím však celá věc
neskončila. Roman Tuček upozornil na řadu dalších záležitostí, mimo jiné i na údajnou neodbornost jednoho ze svých
kolegů. Z tohoto důvodu podal podnět na Českou školní inspekci, která věc nedávno prošetřovala. Vedení školy je přesvědčeno, že výsledky šetření dopadnou dobře.
Škola v Konici má dlouhodobě velmi
dobrou pověst. Například v roce 2013
její studenti při státních maturitách
dosáhli absolutního prvenství v matematice v rámci celé České republiky.
Ústav vždy vynikal domácí atmosférou
a dobrými vztahy v učitelském sboru
i mezi kantory a žáky. Nyní jím však
otřásá spor, který se rozhořel mezi ředitelem školy Jaromírem Schönem
a učitelem tělocviku Romanem Tučkem. „Na škole jsem šest let. Vztahy tu
byly vždy velmi dobré, pana ředitele
jsem uznával jako bytostného demokrata. Problémy mezi námi začaly tím,
že jsem nesouhlasil se sundáváním portrétu pana prezidenta Klause. Asi před

rokem jsem pak upozornil na to, že se
v kabinetu tělocviku pije alkohol, od
něhož tu zůstaly prázdné lahve. Také se
mi nelíbilo, že jako učitel tělocviku tento předmět téměř neučím a přednost
dostává kolega, který k tomu nemá potřebnou kvalifikaci,” vyjádřil se Roman
Tuček, na základě jehož podnětu se
o konické gymnázium a základní školu
začala zajímat Česká školní inspekce.

podle Jaromíra Schöna je jeho podřízený veden snahou pošpinit své
kolegy i jeho samotného a v důsledku
toho škodí i pověsti školy. „Byl mi třeba zakázán vstup do školy mimo mou
pracovní dobu,” upozornil například
Tuček. Učitelský sbor se však v tomto
boji jasně přiklonil na stranu ředitele.
Většina z kantorů z vlastní iniciativy
dokonce na Romana Tučka podala stížnost kvůli „vyvolávání napětí
a narušování pracovního klimatu ve
škole,” kterou adresovala vedení města Konice. „Vnímám to jako projev
jejich loajálnosti vůči vedení školy.
Nicméně vážím si asi deseti procent
těch, kteří tuto stížnost nepodepsali,”
řekl v této souvislosti Tuček, podle
něhož všechny jeho problémy s kolegy začaly tím, že jeho náměty na
prošetření ředitel školy zveřejnil na
pedagogické radě.

Šikana,
nebo kydání špíny?

Skončí celá věc
u soudu?

Ředitel dal
učitelům
„dýchnout”

Za kontrolou České školní inspekce
tedy stojí podnět, jehož kořeny vězí
v dlouhodobých sporech mezi Romanem Tučkem a ředitelem školy.
Vedení školy je přesvědčeno, že k žád- Zatímco učitel přístup nadřízeného
nému zásadnímu pochybení ve škole vnímá jako systematickou šikanu,

Do Čehovic se vrátili bobři
ČEHOVICE Okousané stromy,
typické stopy v bahně po drápech
i plochém ocasu. To vše lze v těchto
dnech objevít v okolí rybíka v Čehovicích. Znaméná to jediné: vrátil
se sem bobr.
Bobr se u rybníka v Čehovicích poprvé objevil asi před třemi roky. „Odkud k nám přišel, nikdo neví. Možnosti jsou dvě. Buď z Tovačova, nebo
od Vřesovic. Osobně bych se přikláněl
spíš k té první variantě,” řekl Večerníku
hospodář čehovických myslivců Michal Lorinc.
V Čehovicích dříve bylo zřejmě hned
několik bobrů, dokonce si tu postavili

nedošlo. „Všemi námitkami pana
Tučka jsme se zabývali. Pravdou je,
že v souvislosti s amnestií jsme portrét prezidenta Klause nechali sundat.
Nic jsme tím však neporušili, ověřoval jsem si to a neexistuje povinnost
mít portrét prezidenta ve třídě,” reagoval Jaromír Schön, který prošetřoval i záležitost ohledně možného pití
alkoholu přímo ve škole. „Pan učitel
na tuto věc upozornil několik měsíců
po té, co k ní mělo dojít a to ve chvíli, kdy se nepohodl se svými kolegy.
Přesto jsem provedl kontrolu a učitele
podrobil i dechové zkoušce. Nikoho
z nich jsem pod vlivem alkoholu nepřistihl,” řekl Jaromír Schön. A co se
týče odbornosti jednoho z učitelů?
„Mám jasné vyjádření z ministerstva
školství i České školní inspekce, že
v jeho kvalifikovanosti problém není,”
uzavřel Schön.

i hráz. „Přehradila ovšem přítok do
rybníka a voda z něj se pak rozlévala
do polí. Z tohoto důvodu ji Povodí
Moravy nechalo odstranit,” upozornil Michal Lorinc. Po této události se
bobr z Čehovic stáhl. Nyní se však vrací. „Nelze říct, zda je sám, nebo je jich
několik,” uzavřel Michal Lorinc.
Kromě Čehovic byl bobr na Prostějovsku zaznamenán hned na několika
místech. K nim patří například rybníčky na Českém potoce za cukrovarem
v Čelechovicích na Hané. Zde se usadil dokonce bobří pár, který si tu postavil i hráz. Tu mu však někdo loni na
jaře poničil.
(mls)

Okousané stromy jasně ukazují na přítomnost bobra nejen u Čehovic, ale i Čelechovic na Hané.
Foto: archiv Večerníku

Písemné závěry šetření České školní
inspekce dosud nejsou známy. „Po
stížnosti pana Tučka naši školu kontroloval inspektorát práce. Žádné
pochybení však neobjevil. Věřím,
že v případě školní inspekce to bude

obdobné,” vyjádřil se Jaromír Schön,
který stejně jako Roman Tuček nevyloučil, že vzájemné spory skončí
u soudu.
Zatím poslední kapkou v houstnoucí
atmosféře na škole byly anonymní
dopisy plné pomluv, které učitelé
obdrželi během nedávného lyžařského kurzu. Další přišel přímo řediteli
školy. „Rozhodně odmítám, že bych
tyto dopisy psal. Pokud jsem upozorňoval na nějaké problémy, činil jsem
tak vždy zcela otevřeně. Spojovat mě
jakkoliv s těmito dopisy je nehorázné.

JOSEF CRHONEK Z OTINOVSI OSLAVIL STOVKU!
Vyučil se u Rolného a krejčovině zůstal věrný po celý život
OTINOVES Narodil se v roce,
kdy Albert Einstein publikoval
obecnou teorii relativity. Ve školních třídách tehdy visel portrét rakousko-uherského císaře Františka
JosefaI.,následněhovystřídalTomáš
G. Masaryk, Edvard Beneš, Klement Gottwald a další naši prezidenti. Josef Crhonek po celou tuto
dobu žil na Drahanské vrchovině.
Po svatbě v roce 1939 se z Drahan
přestěhoval do Otinovsi, kde v úterý 24. února oslavil kulaté jubileum.
Josef Crhonek celý život pracoval
jako domácí krejčí. „Tatínek často
a rád vzpomíná na to, jak se vyučil
u Rolného v Určicích. Bylo to jedno
z nejkrásnějších období jeho života,”
prozradila nám jeho dcera Zdena Vorálková. Krejčovině zůstal Josef Crhonek věrný po celý život. Ač pracoval
vždy z domu, šil nejprve pro Prvoděv,
Hanačku a konečně i pro OP. Jeho
pláště se daly koupit například ve vyhlášeném Domě módy v Praze.

Oslavy kulatin proběhly v širokém rodinném kruhu, oslavenec dostal medaili,
krásný dort i dárkové balení svého oblíbeného piva.
Foto: Pavel Burda
Těsně před začátkem druhé svě- hoval ke své dceři, která žije rovněž
tové války se Josef Crhonek oženil v Otinovsi. „Čemu tatínek vděčí
s Miladou Piňosovou. Postupně za to, že se dožil sta let? Těžko říct,
se jim narodila dcera Milada a syn myslím, že je to osud. Žil celý život
Miroslav. Nyní se může těšit ze tří skromně, jestli si něčeho dopřával,
vnoučat a šesti pravnoučat.
tak to bylo pivo Litovel. Však mu
Krejčovině se věnoval až do svých také starosta obce k narozeninám
76 let. Následně se jeho život točil věnoval dárkové balení tohoto piva.
hlavně okolo starosti o domácí zví- Tatínek z toho měl velkou radost,”
řata. V dvaadevadesáti letech pře- reagovala na naši otázku Zdena
konal infarkt, následně se přestě- Vorálková.
(mls)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28

POKUD HLEDÁTE ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

RYCHLÝ
VEČERNÍK

◆ Jak sepsat odvolání, jak uplatnit nárok
na náhradu škody?
◆ Jak se vyrovnat s psychickou újmou,
pocity bezmoci, vzteku a strachu?
◆ Kde a jak rychle získat důležité právní informace
a informace o průběhu trestního řízení?
◆ Je možné někomu anonymně svěřit
své obavy, nejistoty a starosti?

Kladky (mls) Konec února, konec lyžování. Tak tomu bylo letos
na svahu v Kladkách. Po loňské
katastrofální sezóně byla ta letošní
lepší. Dva vleky a dětské lano tu jely
s přestávkami od začátku roku přesně dva měsíce. Provoz se tu snažili
udržet i během prostějovských jarních prázdnin, bohužel teplé počasí
jim jejich úsilí mařilo a mnoho lyžařů
si už cestu do Kladek nenašlo.
„Celkově je to lepší než loni, ale ani
tentokrát to žádný zázrak rozhodně
nebyl,” zhodnotil uplynulou sezónu
Jiří Křeček z kladeckého Sokola, který areál provozuje.
Tyršova ulice
vyhlíží rekonstrukci

Konice (mls) Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rekonstrukci Tyršovy ulice v Konici. Vedení města si chce na tuto investici vzít
úvěr od banky.
V Olšanech chystají
nový územní plán

Olšany u Prostějova (mls) Až do
8. dubna bude na místním obecním
úřadu či na webových stránkách
www.olsanyupv.cz k vidění návrh
nového územního plánu. Do stejného data proti němu mohou občané
uplatnit své případné připomínky.
V Brodku u Prostìjova
opraví chodníky

Brodek u Prostějova (mls) Oprava
chodníků, sjezdů, zpevněných a parkovacích ploch, autobusových zastávek a výsadba zeleně. To vše čeká
Císařskou ulici v Brodku u Prostějova. Městys v polovině února požádal
prostějovský Stavební úřad o vydání
územního rozhodnutí.

Poradnu mohou zájemci navštívit v pondělí v době od 13.30 do 15.30 nebo ve středu od 8.00 do 10.00. V jiné dny lze kontaktovat pracovnice
na telefonních číslech 773 783 681 nebo 587 402 954 nebo na emailových adresách: tmrazkova@pms.justice.cz a vmikesova@pms.justice.cz

Poradna NRZP ČR pro Olomoucký kraj
adresa: Slovenská 594/5 Olomouc 779 00
poradenské hodiny: pondělí 8:00 – 16:00,
středa 8:00 – 14:00
konzultaci je možné si PŘEDEM domluvit i na další dny
poradce: Mgr. Kristýna Sklenářová, JUDr. Martin Škurek
telefon: 736 751 210, 585 242 865
email:poradnaolomouc@nrzp.cz

15030410240
15030410240
0

KDE SE CO DÌJE?
15030410244

adresa: Studentská 1181/7, Olomouc
poradenské hodiny: pondělí 13:30 – 15:30, středa 8:00 – 10:00
(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)
poradce: Mgr. Taťána Mrázková
telefon: 587 402 955, 773 783 681
email: tmrazkova@pms.justice.cz
poradce: Mgr. Veronika Mikešová
telefon: 587 402 954
email: vmikesova@pms.justice.cz

Bohužel po vystoupení pana ředitele
na školní radě mě ve škole někteří
kolegové přestali zdravit,” vyjádřil se
Roman Tuček. Faktem je, že ze zápisu
z pedagogické rady, který má redakce
k dispozici, rozhodně nevyplývá, kdo
za těmito dopisy stojí. „Jsem přesvědčen, že někdo chtěl na škole vyvolat
atmosféru strachu. Chtěl jsem tedy
autorovi, ať už jím byl kdokoliv, vzkázat, že zastrašit se nedáme,” uzavřel
Jaromír Schön. K výsledkům šetření
školní inspekce na konické škole se
vrátíme v některém z dalších vydání.

Lyžaøská sezóna
v Kladkách skonèila

Poradenství v rámci evropského projektu s názvem Proč zrovna já?
mohou využít všichni bez ohledu na druh trestného činu nebo na stav trestního řízení.

◆ Proč se to stalo zrovna mně?
Proč zrovna já?
◆ Jaké jsou možnosti mimosoudního
řešení konfliktu?
◆ Jak a kde podat trestní oznámení,
jak získat informace o vyšetřování?
◆ Co dělat v situaci, kdy pachatel
odmítá odpovědnost za trestný čin?

Ředitel konické školy Jaromír Schön se musí v těchto dnech vypořádávat
s houstnoucí atmosférou na škole. Problémy vězí zejména ve vztazích mezi
některými kantory.
Foto: archiv Večerníku

PIŠTE NA
VECERNIK@PV.CZ

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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ČERNÁ
KRONIKA
Řídí přes zákaz
Vysával farmy
Neznámý pachatel v noci z neděle
1. března na pondělí 2. března po
vypáčení vstupních dveří v obci Vitčice vnikl do objektu místní farmy. Z
místa odcizil různé ruční nářadí a 80
litrů motorové nafty z odstaveného
traktoru. Dále z farmy ve Vrchoslavicích odcizil startovací elektrický
vozík a z pracovních strojů vysál
celkem 95 litrů motorové nafty.
Celkově způsobil škodu přes 21 100
korun.
........................................

Straka v Kralicích

Z trestného činu krádeže vloupáním
je podezřelý pětadvacetiletý muž
z Kralic na Hané, který v polovině
února vnikl přes otevřené okno
do restaurace U Lázní v Kralicích.
Z objektu odcizil dva automaty na
žvýkačky, alkohol a cigarety. Celkově
způsobil škodu přes 7 300 korun.
........................................

Očesal kamion

Doposud nezjištěný pachatel v noci
z pondělí 2. března na úterý 3. března
odcizil z nákladního vozidla Scania,
které bylo odstavené na parkovišti v
obci Kralice na Hané, boční plastové
kryty. Tímto jednáním způsobil firmě škodu přes 152 200 korun.
........................................
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Lipovou čeká Slovák nedal přednost
Kladecký kos nejlépe zapěl skladbu Celi ne Dion debata
o kompostárně
Účastníci jedinečné soutěže se zlepšují každým ročníkem
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL

JESENEC Písně z filmů Ledové království nebo Titanik. Hity známé
v podání Rihanny, Celine Dione, Lucie Bílé či dvojice Svěrák- Uhlíř. To
vše bylo v sobotu k vidění a zejména ke slyšení v kulturáku v Jesenci
při tradičním soutěžním klání pěveckých talentů z Konicka.
Kladecký kos za třináct let své existence
uletěl pořádný kus cesty. Za tu dobu se
z něj stala respektovaná pěvecká soutěž
pro děti do 15 let. Šanci postavit se s mikrofonem v ruce před porotu a ukázat, co

v nich vězí, může být pro talentované
děti z Konicka odrazovým můstkem
k vysněné kariéře. Minimálně je to však
pro ně pořádná motivace, aby se zlepšovaly v tom, co je baví.

Jako zjevení mezi těmi nejmladšími zpěváky Konicka působí sestry Kristýna
a Nina Křivánkovy. Druhá jmenovaná
byla letos jednoznačně nejmladší vystupující. Ovšem vzhledem k tomu, že na
stejném pódiu se předvedla už loni, lze ji
už v jejích třech letech označit za „zkušenou harcovnici”.
To samé bezvýhradně platí pro Kláru
Žouželkovou, která zvítězila v nabité kategorii mladších žáků. Tato zpěvačka s Kladeckým kosem doslova vyrůstá a na jejím
letošním výkonu to bylo určitě poznat.
Mezi nejstaršími zpěváky pak porotu zaujala Valerie Rusová, jejíž citlivé podání

Fotoreportáž

křehké jazzové balady známé v podání kanadské superhvězdy Celine Dione bylo
oceněno absolutním vítězstvím. Zdatně
jí konkurovaly mimo jiné sestry Marika
a Judita Kolářovy, jejichž společné vystoupení pak uspělo v kategorii skupin.
„Dá se říct, že v podstatě všechny děti
v soutěži zpívaly velmi solidně. Mně
osobně však zaujala hlavně kapela
Neopets, která se starala o doprovodný program. Jejich frontman výborně zpívá a na pódiu působí tak Valerie Rusová si coby absolutní vítězka z Jesence odnesla krásnou kytaru, gratupřirozeně, jako by tam byl doma. lovali jí i členové poroty včetně senátorky Boženy Sekaninové. Foto: Martin Zaoral
Dobrý je i jejich bubeník a holky
kolem nich nejen dobře hrají, ale i skvěle vypadají. Se střihem jejich Podle pořadatelů se příští Kladecký kos
vystoupení si dám práci a vše pak vrátí domů. „Bude se konat v červnu
umístím na youtube,” komentoval v Kladkách pod širým nebem,” naznadění na pódiu Pavel Surma, který čili Alena a Josef Bartošovi, kteří akci
vše natáčel pro „svoji” Ludmírov TV. organizují od jejího prvního ročníku.
3x foto: Martin Zaoral

Výsledky Kla deckého kosa

Lup si neodnesl

Trestného činu krádeže se dopustil
neznámý pachatel, který v nočních
hodinách ze čtvrtku 5. března na
pátek 6. března mezi obcemi Skalka
a Čelčice odcizil ze dvou zaparkovaných stavebních strojů 190 litrů motorové nafty a víčka od nádrží. Celkově tak způsobil škodu kolem 6 300
korun. Odcizenou naftu přečerpal
do plastových kanystrů, které zanechal na místě. Kanystry byly zajištěny a předány zpět poškozené firmě.
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Klára Žouželková se Kladeckého kosa účastní již O zpestření programu se postaraly konické mažo- Kapela Neopets složená z žáků konické ZUŠ díky
několik let. Pravidelní návštěvníci tak mohou rok od retky Večernice, na nichž byla patrná nervozita, se svým kvalitám dostala šanci vystupovat na příštím
roku sledovat její fyzický i umělecký růst.
kterou se ovšem statečně praly.
Filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.

Rozhádané vesnice půjdou o víkendu k volbám
PROSTĚJOVSKO Hruška, Mořice, Slatinky a Tvorovice. V těchto
čtyřech obcích si v sobotu 14.
března zopakují komunální volby. Někteří ze zastupitelů se totiž
svých mandátů po volbách vzdali.
Důvody, proč tak učinili, se liší,
obvykle jde o boj o posty a neschopnost se vzájemně domluvit.
Pokud klesne počet zastupitelů pod
pět, musí být vyhlášeny nové volby. Tak se to stalo i v Hrušce, kde
překvapivě rezignoval sám starosta.
„Nemám důvěru v pana Vojtka, který
mě v minulosti podrazil. Nejsem
schopný s ním v zastupitelstvu spolupracovat, proto jsem se mandátu
vzdal,” vysvětlil David Barnet. „V obci
by měli spolupracovat všichni,” kontroval Jan Vojtek.
Na dva nesmiřitelné tábory jsou
dlouhodobě rozděleny Mořice.
„Opozice požadovala všechny
funkce pro sebe. Diskuze s nimi
není možná,” uvedl starosta Jaroslav
Knap. Naopak zástupci dlouholeté

Foto: archív Večerníku
opozici vidí problém jinde. „Spor je
o způsob vedení obecního úřadu,
nelíbí se nám autoritativní přístup
dlouholetého starosty,“ vyjádřil se
Martin Obruča, podle něhož za rozpadem zastupitelstva stojí fakt, že
Jaroslav Knap a další dva zastupitelé
neunesli svou porážku.

Ve Slatinkách odstoupili všichni tři
zastupitelé zvolení na kandidátce
současného starosty. „Důvodem je
i odstoupení jednoho z nově zvolených zastupitelů, který ze strany
protivníků čelil velkému tlaku
a následně byl nahrazen člověkem,
který ve volbách získal výrazně menší
počet hlasů,” popsal starosta Jaromír
Crha.
Bývalá starostka to položila také
v Tvorovicích. „Prostě jsme se nedohodli,” uvedla jako důvod Milena
Pírková. „Odstoupení kandidátky
paní starostky je nejhorší možnou
variantou pro naši obec,” vyjádřili
se naopak lídr vítězné kandidátky
Jiří Petrovský společně s Ludmilou
Hýblovou, která od voličů získala
nejvíce hlasů.
Jak rozdají voliči karty po opakovaných volbách? To bude jasné
po nadcházejícím víkendu. Už nyní
je ovšem jisté, že povolební vyjednávání ve všech jmenovaných obcích
budou velmi náročná.
(mls)

Skupiny:
1. Marika a Judita Kolářovy
2. Terezka, Adéla a Bára
3. sourozenci Sýkorovi
Předškolní:
1. Nina Křivánková
2. Kristýna Křivánková
3. Simona Studená, Michal Matoušek

Mladší žáci:
1. Klára Žouželková
2. Aneta Vičarová
3. Gabriela Grulichová
Starší žáci:
1. Valerie Rusová
2. Tereza Matoušková
3. Marika Kolářová

Absolutní vítězk a: Valerie Rusová

LIPOVÁ A je to tady! Dosti bouřlivá diskuse se dá očekávat v pondělí
9. března od 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu v Lipové.
Jednat se tu bude o výstavbě nové
kompostárny v obci.
Převážně z evropských peněz by
v Lipové měla vyrůst kompostárna
za šest milionů korun. Původně měla
vzniknout v areálu zemědělského
družstva, nakonec se přesunula na
okraj obce nedaleko silnice vedoucí do Horního Štěpánova. Projekt
místními není jednoznačně přijímán,
někteří z nich se bojí zápachu a zvýšeného provozu. Sedmdesát z nich pak
podepsalo i petici proti plánovanému

přesunu projektu do blízkosti jejich
domů.
Vedení obce naopak novou kompostárnu považuje za nejlepší možný
způsob, jak se vypořádat s biologickým odpadem a to nejen od jednotlivých občanů, ale i z obecních pozemků. Podle něj bude její výstavba
Lipové pouze ku prospěchu a nezpůsobí větší problémy. Kompostárnu
v regionu už mají například v Ludmírově či Plumlově, kde už funguje několik let. Starostové obou obcí občany
Lipové uklidňují, že se nemají čeho
bát. Přesto většina obcí před výstavbou kompostárny upřednostňuje rozdávání tzv. kompostérů.
(mls)

na křižovatce SMRTI

Pěnčín: Munice v žumpě!
PĚNČÍN Pozůstatky z druhé světové války našla žena z Pěnčína v žumpě
u svého domu. Přivolaní pyrotechnici měli práce více než dost, munice
zde bylo ukryto opravdu hodně.
„V pátek 6. března oznámila na linku 158 čtyřicetiletá žena, že při vybírání staré
žumpy u domu v Pěnčíně nalezli střelné zbraně a další munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná torzo kulové pušky ráže 7,92 krát 57 milimetrů. Dále
byla nalezena pěchotní munice, náložky TNT, zápalnice, zážehové hliníkové
rozbušky a elektrické rozbušky. Torzo zbraně bylo zajištěno a odesláno ke znaleckému zkoumání,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc.
Ostatní munici převezl pyrotechnik k likvidaci. „Veškerý nalezený materiál včetně zbraně pocházel z období druhé světové války. Ke zranění osob nebo škodě
na majetku nedošlo,“ dodal mluvčí krajské policie.
(mik)

Je s podivem, že tato havárie skončila pouze lehčím zraněním jednoho z řidičů. Obě auta zůstala po srážce v poli
vedle křižovatky.
Foto: Policie ČR
KOSTELEC NA HANÉ Nebezpečná křižovatka u „Tiché“ ve
směru z Prostějova na Kostelec na
Hané si znovu vybrala svoji daň.
Ve čtvrtek ráno zde došlo k závažné autonehodě. Slovák za volantem Mazdy nedal přednost a srazil
se s vozidlem Renault jedoucím po
hlavní silnici.

„Ve čtvrtek 5. března před sedmou
hodinou ranní v křižovatce v katastru
obce Smržice došlo k dopravní nehodě mezi dvěma osobními vozidly.
Dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Mazda
CX7 ze Slovenska jel od Smržic po
vedlejší silnici, kdy nedal na křižovatce přednost vozidlu Renault Thalia
jedoucímu od Kostelce na Hané, které

řídil devětačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Při střetu utrpěl řidič Renaultu
lehké zranění, se kterým byl převezen
k ošetření do nemocnice v Prostějově.
Dechová zkouška u řidičů byla negativní,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Celková škoda na
vozidlech činí 400 tisíc korun. (mik)

Na Konicku řádí fantom, Starosta Březska Jiří Zajíček: „Zkušenosti s komunální politikou mám“

VYKRÁDÁ ŠKOLKY

KONICKO Tohle už není náhoda!
Druhou mateřskou školku si vybral
zloděj, jehož polem působnosti je
Konicko. Dosud neznámý výtečník
vykradl nejprve mateřinku v Jednově, minulý týden zaměřil svoji pozornost na Brodek u Konice.
„Neznámý pachatel v době od 3. 3. V polovině února loupil zloděj ve školce v Jeddo 4. 3. 2015 po rozbití okna vnikl nově, minulý týden se vloupal do mateřinky
do objektu mateřské školky v Brodku v Brodku u Konice. Foto: www.mssuchdol.cz
u Konice. Zloděj prohledal všechny
místnosti, poškodil dveře do kanceláře, ze které ukradl plechovou pokladnu s finanční
hotovostí přes 8 500 korun. Celkově způsobil škodu kolem 15 500 korun,” informoval
mluvčí krajské Policie ČR Josef Bednařík. Zloděj šel vyloženě po penězích, nic jiného ze
školky totiž nevzal. Pro zaměstnance bylo jeho řádění šokem. „Dělám tady patnáct let,
a nic podobného u nás za tu dobu nepamatuji,” řekla nám Vlasta Greplová.
Podobná krádež přitom není ojedinělá. Už v noci z pondělí 16. února na úterý 17. února
někdo vyloupil školku v Jednově, odkud vzal notebook za asi devět tisíc korun. Kromě
toho poškodil zařízení školky. „Jsem tu poměrně krátce, ale zatím se u nás nikdy nic podobného nestalo,” potvrdila zaměstnankyně Dana Koudelková.
Konicko tak nyní obchází obavy, kde zloděj, který se neštítí krást v mateřinkách,
zaútočí příště.
(mls)

BŘEZSKO Dvě volební období strávil v pozici místostarosty, na podzim uplynulého roku ho zastupitelé zvolili novým starostou. Rodák z Březska a člen tamějšího
sboru dobrovolných hasičů Jiří Zajíček tak již necelého půl roku stojí v čele obce
a seznamuje se se vším, co tato pozice obnáší. Ještě předtím se stihl vyučit kovářskému řemeslu a dodělal si maturitu, je ženatý, má tři děti a pracuje v konickém
podniku jako zámečník.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
Jaké pro vás byly úvodní měsíce ve
funkci starosty?
„Nesly se hlavně v duchu seznámení se s funkcí a s kanceláří, abych zjistil, kde a co mám
uložit, založit, najít. V tom mi pomohly bývalá
starostka Hana Kubová a paní hospodářka.“
Kandidoval jste až jako číslo čtyři
uskupení „SNK Březsko“ a dostal jste
druhý nejvyšší počet hlasů. Jak se zrodilo
vaše zvolení do čela obce?
„Moje zvolení starostou se uskutečnilo po vzájemné dohodě všech zastupitelů. Zvolením

jsem byl překvapen, protože do voleb jsem nešel s cílem dělat starostu, ale jen se podílet na
řízení chodu obce.“
Do zastupitelstva se dostali kandidáti
obou uskupení, jaká zatím panuje atmosféra při jednáních?
„Při jednání zastupitelstva panuje dobrá atmosféra. Ve vedení obce Březsko jsme zastoupeni
v počtu šest lidí za SNK a jeden za KDU, ale
rozdíl, kdo za jakou stranu je, tu není. Spíše
máme zájem o chod obce než řešit, kdo zastupuje jakou stranu.“
Jaké máte zkušenosti z komunální
politiky a co sám od sebe očekáváte?
„V minulém období jsem sice nekandidoval, zkušenosti s komunální politikou mám ale docela
dobré, protože jsem již v zastupitelstvu působil
ve dvou volebních obdobích jako místostarosta.“

Do čeho byste se v tomto roce či dalších letech chtěli v Březsku pustit?
„Naše obec má to štěstí, že nám předchůdci
v obci vybudovali již na sklonku sedmdesátých let kanalizaci s čističkou odpadních vod
a vodovod. V roce 2000 byla provedena plynofikace obce. Obec má v majetku kulturní
dům, který potřebuje nutně generální opravu
střechy a výměnu oken. Dále máme obecní
rybník, který je zanesený a sesouvají se mu
břehy, již několik let se žádá o dotaci na jeho
opravu, ale stále marně.“
Jaké je to vést obec s přibližně dvěma
stovkami obyvatel?
„Naše obec patří k těm menším. Máme jen
dvě stě čtrnáct obyvatel, tak se tady všichni
známe, ale o to víc vše záleží na starostovi,

“

který musí zastat celý chod obce.
Ve velkých obcích má starosta na
vše odborníky, ale na malé obci
jen telefon a internet. Ale je dobře,
že v Březsku jsou nadšenci, kteří
dokážou udělat pro druhé trochu
srandy a zábavy, jako je například
silvestrovské divadlo, ostatky,
dětský karneval a divadelní představení dětí pro
maminky. A také hasiči, bez kterých se to
neobejde.“

Ve velkých obcích má starosta
na vše odborníky, ale na malé
obci jen telefon a internet.

Foto: archiv J. Zajíčka

15030610253

10

12

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

„JESTLI MÁ LUCIE BÍLÁ NĚJAKÉ KOULE, TAK DÍKY SKUPINĚ ARAKAIN“
Aktuálně nejpopulárnější česká zpěvačka vystoupí v Prostějově už tuto sobotu
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Zatímco
bývalý dlouholetý zpěvák skupiny Arakain Aleš
Brichta svou účast na vzpomínkovém turné odmítl,
nejpopulárnější zpěvačka
České republiky s nezaměnitelným hlasem míří do
Prostějova, aby potěšila své
věrné fanoušky! A že jich
má na Hané opravdu požehnaně, o tom nepochybujte.
Pokud tedy ještě nemáte
lístek na její vystoupení ve
Společenském domě, dlouho už s nákupem neváhejte. V každém případě už
teď máme pro vás drobnou
ochutnávku před samotným koncertem v podobě
exkluzivního rozhovoru.
Během něj Lucie Bílá prozradila Večerníku, jak se těší
na opětovnou spolupráci
s kapelou Arakain, zda-li
ji ještě vůbec baví zpívání
a vystupování před publikem, ale také jaký má vztah
se synem Filipem a co říká
na to, že je přirovnávána
k Madonně...
●● Vaši prostějovští fanoušci
se už nemohou dočkat sobotního koncertu. Těšíte se do
Prostějova také tak?
„Pochopitelně se moc těším, a to
na celé turné. Koncerty s kapelou
Arakain jsou zážitkem nejen pro
fandy, ale i pro mne. Letos je to
třicet let od mého prvního koncertu s nimi, a tak se dá říct, že budu
trávit jaro se svou první hudební
láskou.“ (úsměv)
●● Co vás jako první napadne,
když se řekne Arakain?
„Ráda bych řekla jednu větu,
která je pro mě opravdu důležitá.
Jestli má Lucie Bílá nějaké koule,
tak je má právě díky skupině
Arakain. A navíc jsem se s touhle
kapelou naučila zpívat od podlahy a nezničit si hlasivky. A to je
také kumšt!“
●● Letošním turné slavíte jubileum počátku spolupráce
s touto kapelou. Nestýská
se vám tedy po trvalejším
působení s touto výjimečnou
partou?
„Mám ráda víc kabátů.... Ten
metalový mi sice sluší, ale pokud
mám svou sedmnáctičlennou
slavičí voliéru, tak je to i díky
spolupráci s Petrem Maláskem
a s mojí skvělou kapelou či práci
j
na jevišti
v muzikálech a filch. Ale je faktem, že
mech.
ke klukům utíkám

ráda, ale myslím si, že naše spolupráce je právě proto tak
silná a úspěšná, protože
je výjimečná a je jí
jak šafránu. Každé
výročí jsme prožili
společně a myslím, že tomu tak
bude i nadále. Je
to vždy zážitek,
který nikdy
nezevšední...“

●● Tři desítky let hudební spolupráce je už podstatná část
života. Co se vám během
této doby nejvíce líbilo
a na co naopak nevzpomínáte zrovna
ráda?
„Nikdy
nezapomenu na náš
první kontakt.
Kluci se přišli
podívat
na

jako jsem urputná v tom, být dobrá máma. Energii mi vrací právě
můj syn a plně vyprodané sály.
(úsměv)
Miluju svůj život, i když na férovku
musím přiznat, že to co dělám, je
mnohdy na úkor mých vztahů,
rodiny i zdraví. Ani tak bych ale
neměnila za nic na světě.“
●● V poslední době na scéně
herecké, hudební i politické
vídáme potomky našich celebrit jako zástupce nové generace.
Můžeme očekávat, že se k nim
zařadí i váš syn?
„Filip je jako každé dítě ovlivněné
tím, co dělám já i jeho táta,
tudíž svět, ve kterém vyrůstal, je
mu tak pochopitelně nejbližší.
Momentálně se chystá na další
školu a rád by se stal součástí světa
umění, nikoliv však toho hudebního, ale filmového. Je ovšem
teprve na začátku, tak bych nerada
byla prorokem, ale to, že je duší komediant jako já, je jasný.“ (smích)

„Jak by mi tohle mohlo vadit? Madonna je můj miláček! Obdivuju
její pracovitost a věřím jí vše, co
dělá. Ale že bych byla jako ona, to
si netroufám říct. Lidé u nás rádi
srovnávají a ne vždy je to právě
příjemné. Zrovna tohle srovnání je
ovšem milé.“ (úsměv)
●● Jak vám sedla role Morticie
v muzikálu na motivy legendární
Addamsovy rodiny? Viděla jste film
před účinkováním v muzikálu?
„Je to role na mě jak šitá. (úsměv)
Vlastně se do ní nemusím ani moc
líčit - černé vlasy, rudá rtěnka,
hluboký výstřih, černé šaty, to jsem
přece já! (smích) Jen délka sukně
není můj styl. Mám radši krátké...
Morticie nosí sukně vždy dlouhé,
a tak když se chystá taneční číslo
a já dám sukni nad kolena, Goméz
s podivem pronese větu: ´Ty máš
nohy?´ Směje se pak celý sál. Celé
představení je sladké svým černým
humorem. Ráda v tom jsem a těším
se pokaždé na reakce lidí, ale i ko-

„Koncerty s kapelou Arakain jsou zážitkem
nejen pro fandy, ale i pro mne. Hned napoprv
é,
co jsem před nimi stála na ´Barče´, se až po uši
zabouchla do nich i do té hudby. Nikdy jsem
nic
tak silného nezažila. Ke klukům tak utíkám po
řád ráda!“
tancovačku, na které jsem zpívala,
a za pár dní potom jsem už stála
na 'Barče' před fanoušky metalu
a čekala, co se stane. Sál byl
nadšený a já se až po uši zabouchla do nich, do té hudby a do
kluků! Nikdy jsem nic tak silného
nezažila... (úsměv). Už jen proto se
k nim ráda vracím.“
●● Určitě nejsem sama, na koho
prostřednictvím televizní obrazovky působíte velmi pozitivně.
Navíc neúnavně pracujete na
své kariéře a staráte se pečlivě o
syna. Z čeho čerpáte takovou
energii?
„To, co dělám, není povolání, ale poslání. Jsem
jím posedlá, stejně

Foto: internet

proè pøijede bílá do prostìjova?
P
Pražská
rocková skupina Arakain oslaví Kristova léta, tedy třiatřicet let své existence, společně se zpěvačkou Lucií Bílou.
V rámci turné Arakain&Lucie Bílá XXXIII absolvují hned dva tucty koncertů. Ten první, v Polné u Jihlavy, proběhne
6. března a již dnes je beznadějně vyprodaný. Zaplněný Společenský dům se očekává i v pátek 13. března v Prostějově.
Naposledy
v rámci této koncertní šňůry budou moci fanoušci kapelu vidět 15. května v Jindřichově Hradci.
N
Skupina
má za sebou velmi úspěšný rok 2014. Vydala nové řadové album Adrenalinum, které chválili nejen
S
fanoušci,
fa
ale i odborná kritika, a celý jeho náklad je v současné době vyprodán. „I ten, kdo chodí pravidelně na
naše kon
koncerty, bude určitě překvapen něčím novým,“ sliboval kapelník a kytarista Jiří Urban. Pro jarní turné připravil Arasingl s duetem Ty a já, který Lucie Bílá zpívá se zpěvákem skupiny Janem Toužimským. „Mám krásný duet
kain společný
spo
s Honzou,
Honzo který napsal právě on. Až přijde čas, natočíme k němu i klip. Víte, já a členové skupiny jsme byli vždy dobří
kamarádi a máme se rádi i teď. A to je na jevišti vždycky znát. Těším se opravdu moc a vím, že mě čekají
s Arakainem opravdu nádherné chvíle,“ svěřila se zpěvačka.
V roli předkapely se představí skupina Absolut Deafers. Část koncertní šňůry odjede i českobudějovická
formace Menhir, která na ní chce pokřtít své nové album.

●● Podle jeho reakcí je znát, že
si vás také nesmírně váží a váš
vztah by vám nejeden rodič mohl
závidět. Neobáváte se, že se pokazí třeba příchodem snachy?
„Budu si hlavně přát, aby byl Filip
šťastný. Já pak budu s láskou respektovat kohokoli, kdo bude vedle
něj stát. Se mnou myslím snacha
mít problém nebude, rozmazluji
každého ve svém okolí, tak ani u ní
neudělám výjimku.“ (smích)
●● Ani vy se jistě nevyhnete
negativním ohlasům, což musí
člověka mrzet zvlášť, když se ze
sebe snaží vydat to nejlepší. Jak
snášíte kritiku publika případně
médií?
„Kritika publika, myslím ta negativní, ještě nepřišla. Tím chci
říct, že mne ještě nikde nikdo
nevypískal.. (smích) A média
neberu už tak vážně. Ne proto, že
bych si nevážila názoru jiných, ale
většinou už jde o drby domovnice,
a na to já nemám čas. Mám tolik
práce, že nestíhám nic o sobě číst,
natož na to jakkoliv reagovat. Nechávám žít svůj mediální profilek
svým životem a snažím se, aby byl
v pořádku ten můj život reálný...“
●● Jste často srovnávána
s Madonnou. Nevadí vám tohle
přirovnání?

legy, protože my se někdy smíchy
na jevišti neudržíme. Je to velmi
odpočinkové představení.“
●● Která role vám nejvíce přirostla
k srdci a kterou byste si ještě v budoucnu ráda zahrála či zazpívala?
„Měla jsem ráda každou ze svých rolí,
to mi věřte. Těším se teď znovu na
Carmen, ale jinak už se mi na jevišti
umírat nechce, již bylo dost těch
hlubokých prožitků i slz a tak toužím
po komedii, po legraci, po veselé energii. Čekáme na vyřízení práv na Sestru v akci, což bude myslím lidi moc
bavit. Mě určitě.“ (úsměv)
●● Je kvůli konkurenci mezi
zpěváky a zpěvačkami možné
najít si vůbec přátele?
„Každý obor má konkurenty, ale
myslím, že to mezi námi není zas tak
horké, aby se nemohli kamarádit. Jen
máme všichni tak nabitý program,
že se v životě míjíme, proto máme
kamarády spíše v jiných oborech...“
●● Je pro vás zpěv stále něčím
příjemným, na co se těšíte, nebo
máte někdy chuť toho hudebního
kolotoče šoubyznysu nechat?
„Přestat zpívat, to je jako přestat dýchat! Miluju to, potřebuju to, těší mě
to a dobíjí. Zašijte mi pusu a uvidíte,
co se stane. (smích) Ale ještě předtím
nesmíte chybět v sobotu na koncertu v Prostějově, srdečně vás zvu!“

vizitka

LUC
CIE BÍLÁ
✓ vlastním jménem Hana Zaňáková, narodila se
7. dubna 1966 v Otvovicích
✓ řadu let absolutně nejpopulárnější česká zpěvačka
se širokým spektrem svého zaměření
✓ po počátečních úspěších se známými hity se stala hvězdou muzikálů
(Johanka z Arku, Bídníci, Zahrada rajských potěšení, Dracula, Krysař)
✓ její domovskou scénou je Divadlo Ta Fantastika, jehož je poloviční
spolumajitelkou společně s producentem Petrem Kratochvílem
✓ v roce 2000 získala Cenu Thálie, kromě toho je mnohonásobnou
držitelkou prestižních ocenění jako televizních Cen TýTý, Českého
slavíka, Cen akademie populární hudby (dříve Gramy) a mnoha dalších
za svůj největší dosavadní úspěch však sama považuje dvě vystoupení
na hudebním festivalu Pražské jaro 1998
* zahrála si ve filmech - například v úspěšné pohádce Princezna ze
mlejna, Král Ubu, Čas dluhů nebo seriálu O ztracené lásce
✓ zajímavost: ještě než se prosadila na poli showbyznysu, vyučila se
dámskou krejčovou
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PROSTĚJOV A AUTO MOTO
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
přináší další tématickou
stranu, tentokrát věnovanou motoristům. Zima je
totiž nenávratně minulostí
a na jarní sezónu je nutné
připravit naše automobily
(ale i motorky, čtyřkolky...).
Co tedy dopřát vašemu
autíčku, aby si jeho motor
spokojeně vrněl a karoserie se zbavila zimních nánosů agresivní soli, všechny nádržky pod kapotou
měly svou správnou náplň,
se pokusíme zmapovat na
následujících řádcích.
Texty připravil:
Tomáš Kaláb

Seat Leon 1.9 TDi 150kW
TOP SPORT

r.v. 2003, najeto: 188 000 km

cena: 115 000 Kč

Škoda Octavia 1.9 - TDi - 74kW
-- TOUR --

r.v. 2006, najeto: 189 000 km

cena: 125 000 Kč

Škoda Octavia 1.9-TDi
66 kW- Colection

WWW.VECERNIKPV.CZ

-450

r.v. 10/2004, najeto: 182 000 km

VYHNĚTE SE FRONTÁM V PNEUSERVISECH

Foto: Internet
Zimní období pomalu končí, ze zákona mají všichni motoristé povinnost
mít do konce března zimní obutí,
pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo

Autokosmetika Porzelack dodá vašemu autu skvělý outfit

cena: 125 000 Kč

PROSTĚJOV Jaro klepe na dveře a po zimě se snaží každý majitel
svému čtyřkolovému mazlíkovi
dopřát nejen trochu kvalitnější

Volkswagen Golf 1.6 FSI
85kW 6kvalt COMFORT

„koupel“, ale při té příležitosti jej
vyčistit a naleštit tak, aby celkově prohlédl. Pokud o podobném
kroku uvažujete, zvolte ošetření

-450º56#8/#,+6'.5'48+5
89&1215.'&0ª*1-+.1/'647

r.v. 2006, najeto: 172 000 km

cena: 135 000 Kč

Autokosmetika Porzelack dokáže dělat divy. Zřejmé je to při porovnání
2x foto: www.porzelack.cz
motorové části vozidla před a po očistě.

Škoda Octavia 2.0 TDi
103kW ELEGANCE PLUS
24#8+&'.0º5'48+5&1
215.'&0ª*1-+.1/'647
215.'&0ª5'48+5<#'741

vašeho automobilu certifikovanou
německou technologií Porzelack.
V Prostějově na Svatoplukově ulici naleznete prostějovské středisko,
které funguje coby výhradní dovozce
této kvalitní německé autokosmetiky
už od roku 1998. O rok později začala firma Juhász a spol. provozovat své
služby, k nimž patří kromě obchodní
činnosti také zřizování franchisingových středisek čištění vozidel.
Na výrobky existuje písemné doporučení od renomovaných automobilek ROLLS ROYCE a MERCEDES BENZ. Mezi stálé klienty patří
třeba TAXIPV Vratislava Hromka,
kde je péče o kvalitní vzhled vozidel

velmi důležitá. „Pokud si vybírám taxík na stanovišti, samozřejmě sednu
do důvěryhodnějšího, což znamená
lépe udržovaného,“ potvrzuje pan
Radek.
Firma Juhász a spol. otvírá od
1. dubna vzorkovou prodejnu ve Vrahovicích (Vrahovická 100, naproti
pošty). Ve svém areálu úzce spolupracuje s firmou „Váš autoservis“
s kompletními službami pro vaše vozidlo. „Člověk má tendenci reklamní
fotografie nebrat úplně vážně, tak
jsem zkusila vyčistit svou starší Fiestu a s výsledkem jsem byla nadmíru
spokojena,“ potvrzuje paní Věra.
(pr)

Motor vašeho auta či pracovního

r.v. 2005, najeto: 183 000 km

cena: 135 000 Kč

stroje na jaro připraví oleje od FT oil, s.r.o.

Škoda Octavia 1.6-TDi-77kW
3x VELMI PODOBNÁ AUTA

PROSTĚJOV Každé roční období si ve vztahu k motorům žádá
své. Jen co jsme odložili všelijaké
rozmrazovače a zimní ostřikovače, rozbíhá se pomalu stavební sezóna a zemědělské práce. I
v těchto oblastech funguje spousta mechanizace, která je třeba promazat!
„Naše firma se totiž
neomezuje pouze na
autokosmetiku, autochemii a oleje pro
osobní automobily, ale dokážeme
udržet v dobrém stavu i stavební a
těžkou techniku, stejně jako sekačky
a další zemědělské stroje,“ upřesňuje
jednatelka společnosti FT oil, s.r.o.
Lenka Trnečková.

/#,+6'.018¦8è42156-
5'48+5i-1&#&1215.'&0ª*1
-+.1/'647//'-241&',+
6Ą+21&1$0¦i-1&;1%6#8+#

r.v. 2011, najeto: 150 000 km

cena: 200 000 Kč

BMW Řada 3 318d
105kW JAKO NOVÉ
#761,'82'4('-60ª/56#87
#7612156-8;Ąª<'0;-1/2.'6
è4&1-.#&;

r.v. 2009, najeto: 148 000 km

cena: 250 000 Kč

V areálu bývalého Agrostavu Za
Brněnskou ulicí najdete široký sortiment, dostupný za velkoobchodní ceny i pro běžného spotřebitele.
„Celoročně máme skladem dostupné motorové oleje, speciální kapaliny do různých strojů, mazací tuky,
autokosmetiku, brzdové kapaliny,
náplně do ostřikovačů, chladicí
kapaliny, a také
BIO produkty
pro potravinářské provozy, kosmetický a farmaceutický průmysl. Samozřejmostí je
i nabídka autodoplňků,“ potvrzuje
jednatelka.
Společnost funguje na našem trhu
bezmála tucet let, v oboru tedy není

žádným nováčkem. Za tu dobu si
vybudovala přímé obchodní vztahy
s výrobci či oficiálními zahraničními
distributory. „Zastupujeme u nás renomované značky, jako jsou SHELL,
OMV, Slovnaft nebo Paramo. Nově
jsou v našem sortimentu také produkty rakouské značky Würth,“
upozorňuje Trnečková. Motorové,
převodové a hydraulické oleje firma
také stáčí do zákazníky dodaných
obalů, čímž se dají uspořit zajímavé
částky. Ocení to například motoristé,

požadující kvalitní značku Shell importovanou z Německa ve specifikacích 10w40, 5w40, 5w30 Longlife.
K návštěvě prodejny vybízí aktuálně
zákazníky akce, v níž při nákupu nad
1200 Kč v hotovosti získají zdarma 5
l letního ostřikovače.
„Přijeďte si k nám pro
ostřikovače zdrama,
akce platí v měsících březnu a dubnu nebo do vyčerpání zásob,“ láká
motoristy paní jednatelka. Pro jarní mytí vozidel najde určitě využití
NANO kosmetika Turtle Wax dovážená z USA.
Zákazníci mají také možnost navštívit firemní e-shop www.oleje-oleje.cz, ve kterém naleznou vybrané druhy zboží.
(pr)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28

Volkswagen Passat
2.0TDi - CR-103kW
DSG BLUEMOTION

AŤ je leden
nebo březen

018¦41<81&;2Ą+-/
5'48+589018¦<+/0ª
20'7#7612156-8;Ąª<'0;

SERVER

Nissan Murano 3.5i V6

-PREMIUM-DVD-KŮŽE-LPG2'4('-60ª56#8.'80º24181<
<0#è-18º5'48+5&1215.'&0ª*1
-+.1/'647#7612156-8;Ąª<'0;
1503410249

r.v. 2008, najeto: 124 000 km

JE JEN
JEDEN!
ZKUSTE
HO TAKY

15030510251

možnost odpočtu DPH

15030410242

cena: 335 000 Kč

1503610254

www.
vecernikpv
.cz

r.v. 2012, najeto: 150 000 km

cena: 265 000 Kč

námraza, nebo se tak dá vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat. Jakmile se teploty začnou pohybovat okolo 10 °C, je pak vhodná doba
na návrat k letním pneumatikám.
Pro letní gumy samozřejmě platí podobná pravidla, která se doporučují
před zimou, tedy přezouvat čtyři stejné pneumatiky s předepsanou hloubkou dezénu, který je důležitý především pro snížení rizika aquaplaningu
při letních bouřkách. Huštěním pneumatik inertním plynem bráníte předčasnému stárnutí pneumatik i disků
a prodlužujete tak jejich životnost. Zároveň snížíte spotřebu pohonných hmot a zlepšíte komfort
a bezpečnost jízdy.
V rámci předsezónního přezouvání je žádoucí si dát prověřit
i technický stav vozidla. Včasným přezutím si ušetříte čas, nervy, ale i peníze.

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka realit, nemovitostí a řádková inzerce

Prostějov, Újezd, prodej obchodní
budovy ve středu města. Tři podlaží
volných prostor 700 m2 ve velmi
dobrém technickém stavu, možno
na byty, sociální bydlení, fitcentrum
apod. Pozemek 460 m2. V současné
době je budova užívána jako cvičebny, se sociálním zázemím, kavárna,
bytová jednotka. Cena po výrazné
slevě 4 850 000 Kč
Prostějov, prodej zavedené restaurace
se zahradním posezením a bytem
4 + 1. Možnost vjezdu a parkování,
kapacita 40 míst v interiéru, zastavěná plocha 240 m2, celková výměra
900 m2. Objekt ve výborném technickém stavu.
Cena 5 900 000 Kč
Prostějov - Wolkerova ul., prodej
obchodní budovy s prodejními plochami, bytem, s možností vjezdu,
parkování. Celková výměra pozemku 870 m2. Velmi dobrá investice.
Cena 4 800 000 Kč
Ivaň RD 4 + 1, na konci řadové zástavby 130 m2, možnost vjezdu, parkování,
garážování. Velká zahrada s možností
další výstavby (2100 m2). Vytápění
ÚT plyn, nový krov včetně krytiny,
pozemek celkem 4 600 m2. Vzdálenost
od Prostějova 13 km, od Přerova 15 km.
Ihned volný.
Cena 730 000 Kč
Myslejovice RD 3 + 1, býv. zemědělská usedlost, ve dvorním traktu
garáž, stodoly, posezení. Obecní vodovod, celková výměra 1050 m2.
Cena 990 000 Kč

Němčice nad Hanou, stavební
pozemek na stavbu RD na náměstí
o celkové výměře 1 288 m2. Rozměry 22x60 m, rovinný, ovocné porosty, studna. Na pozemku stojí dům
k demolici. Veškeré sítě na pozemku
nebo u domu.
Cena 590 000 Kč

Stavební
vební pozem
pozemky
pozemky:
Prostějov - centrum města, pozemek pro výstavbu multifunkční
budovy, 350 m2, Kravařova ul.
Cena 4500000 Kč
Zdětín, prodej stav. pozemku
500 m2, sítě u pozemku, 32x16 m,
oplocený, možno i na zahrádku.
Cena 169000 Kč
Čelechovice na Hané - stavební
pozemky o výměře 776 a 804 m2
na stavbu samostatných RD, pěkné
slunné místo, vodovod,kanalizace
na pozemku, elektřina v dosahu.
Sazba za 1 m2 520 Kč.
Cena 403000 Kč a 418000 Kč
Ptenský Dvorek, pozemek na
stavbu chaty 600 m2. Mírný jihovýý
chodní svah, oploceno, vrtaná studna, elektřina, jehličnany, stavební
buňka na pozemku.
Cena 150000 Kč

E-mail: reals@volny.cz

www.rksigmund.cz

Koupím byt 2+1 v OV, západní Pronajmu byt 2+kk,nově zrekonstruo- Prodám byt 3+1 s garáží, OV, cih- Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
vaný, 68m2, v Kostelci na Hané. K na- la, 74m2, po částečné rek. Cena
část města. 777 602 873.
stěhování ihned. Tel: 737 112 123
po domluvě, RK nevolat. Tel.: Prodám levně Fiat 127, tmavěmodrý, r.v. 1979, udržovaný a
REALITNÍ KANCELÁŘ
725 557 261. Jen vážní zájemci.
Žiguli VAZ, zachovalý, r. v. 1983,
VNB REALITY
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v ProHlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
stějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310 Mladý pár koupí byt 2+1 nebo 1+1 bílý, vše provozuschopné, STK
Prostějov
v PV s balkonem, nejlépe v OV nebo 12/2015. T.: 602 522 700
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Koupím novostavbu RD v PV. Tel. s možností převodu. 792 273 285
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč 774 858 723
Prodám patrový dům, 5+2,
* BYT 2+1, Kral.Háj
540.000 Kč
Koupíme RD do 1mil.
120m2, Vrbátky. Po částečné re* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* Chata, Březský vrch
430.000 Kč
Tel.: 774 858 723
konstrukci. Součástí je okrasná
* St.pozemek, Suchdol
470.000 Kč
zahrada se zastřešeným poseze* St.pozemek, Vrahovice 1.100.000 Kč Nabízíme dlouhodobý pronájem ním, bazén, kůlna. Info na tel.:
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818 nebytových prostor (78m2), vhod- 777 566 990 po 19 hodině.
aktuálně NABÍZÍ:
ných jako kanceláře, ordinace nebo
* BYT 1+1, OV/C
560.000 Kč
Hledáme ke koupi RD nebo byt
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč sídlo firmy. Prostory: 2 kancl., v PV a okolí. I k rekonstrukci.
1
zas.
místnost,
sklad
+
WC
+
kou* BYT 4+kk, 114 m2
2.800.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč pelna. Vybavení: satelit, Wifi Adsl. Nabídněte. T.: 605 011 310 i SMS
* RD Alojzov
640.000 Kč Parkování přímo před sídlem.
GRATULACE
* RD po rek.Tovačov 2.200.000 Kč. Cena 6 800 Kč + zálohy na energie.
* Komerč.objekt Držovice 3.800.000 Kč Tel.: 582 360 184
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

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

Hledám ke koupi nebo k pronájmu zahradu i menší v bezprostředním okolí Pv nejlépe v okolí
Hloučele. Tel.: 602 708 231
Hledáme ke koupi byt 2+1. Tel.:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův.
stav. Tel.: 774 101 818

Dne 5. března 2015
oslavil své 65. narozeniny
pan Jiří VINKLER

150129020079

Prodej bytu 3,5 + 1, Nám. Spojenců,
OV, výměra 115 m2, po celkové opravě, 1. patro, 2 balkony, pokoje 27 m2, 26
m2, 24 m2, velký sklep, výhled do parku.
Velmi pěkný byt, nízké měsíční náklady
3 000 Kč + elektřina. Cena2250000Kč

Tvorovice RD 2 + 1, dům z roku
1966, vjezd do dvora, zahrada,
ÚT plyn, koupelna. WC, u domu
žumpa a studna, možnost vybudování dalších místností v patře. Velmi
dobrý technický stav.
Cena 680 000 Kč

AUTO MOTO

REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

Hledám k dlouhodobému pronájmu
byt vel. 4+1 a větší. Tel. 724 751 229

Nabízíme pronájem 1+1 s lodžií.
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
Tel.: 774 421 818
v hotovosti. 774 409 430
Hledáme ke koupi větší byt
Koupím domek nebo chatu v okolí
3+1,4+1.Tel.: 774 421 818
PV. 773 513 220
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 500 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354
Koupím byt v PV bez realit. 792
284 168
Hledáme ke koupi větší byt
3+1, nejlépe po rekonstrukci, Pronajmu menší částečně zařízený
jednopokojový byt v domě se za774 409 430
hradou v centru Pv. Volný ihned.
Koupím novostavbu RD v PV Nájem + inkaso 5 000 Kč. Kauce
1 nájem. Tel.: 725 449 531
a blízkém okolí. Tel.: 774 858 723

a dne 12. března 2015
oslaví 62. narozeniny
paní Ludmila VINKLEROVÁ
z Prostějova.
Do dalších let přejí pevné zdraví,
osobní pohody, stálého elánu
dcera Hana, syn Pavel a vnoučata
Barbora a Lukáš.

15030420246

REALS-SIGMUND,
Prostìjov, T. G. Masaryka 26
Mobil: +420 602 732 207

Dobromilice, prodej dvougeneračního RD, dobrý technický stav,
možnost vjezdu do dvora, garáž,
dílny, zahrada. Celková výměra pozemku 155 m2.
Cena 1 300 000 Kč

15030670256
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby

SLUŽBY
Provádíme veškeré zednické práce: rekonstrukce bytových jader,
malířské práce, sádrokartony,
obklady, pokládka plovoucích
podlah, zateplování fasád, montáž plastových oken atd. Sleva
na materiál. Dobré ceny. Tel.:
725 922 477

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.

FINANCE

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

Půjčka rychle a spolehlivě. Volejte
zdarma 800 883 883

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

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,
Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.: lustry, lampy, hodiny aj. i silně
608 933 033. Na trhu již 21 let opraví- poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
me vše, zkušenosti, autoservis osobní Tel.: 602 953 842

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

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

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

Dne 15. března 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie KOHLOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manžel Jindřich a dcera
Iveta s rodinou.

Dne 11. března 2015
vzpomeneme 16. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdena s rodinou.

Pracuji pro více věřitelů.

Doučování angličtiny pro děti a za- a jinou veteš. Vykoupíme také celé po- Peníze pro všechny ihned při podpisu!
čátečníky. T.: 775 263 893 email.: zůstalosti a zajišťujeme komplexní vy- Zvýhodněné podmínky, žádné poplatklízecí práce. Seriózní jednání a platba ky. Volejte: 775 02 12 12
zdenka.kopecna@gmail.com
hotově. Tel.: 773 113 303.

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

a také jsme vzpomněli
13. února 2015
nedožitých
100 roků jeho otce malíře pokojů
pana Ladislava HOZY.
Vzpomíná manželka s rodinou.
Úsměv měla na rtech, dobrotu
v srdci, lásku v duši.

PRODÁM

AKCE do vyprodání zásob.
Prodej
bukového
palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
+ 15% DPH. Doprava zajiOdvezu letáky, kartony, knížky, spo- štěna. Pila K+L Doloplazy
ráky, ledničky, pračky, mikrovlnky u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
a bojlery. V okolí Pv. Tel.: 608 887 129
Pila Otaslavice nabízí tvrdé paRekonstrukce koupelen. Tel.: livové dříví – krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
605 459 652
582 371 493 nebo 605 405 953
Svatební DJ – David Klásek. Svatby,
plesy, večírky, dětské akce, hasič- Prodám králíky kalifornské k choské závody, diskotéky…Muzika od vu. Tel.: 736 109 819
70. let až po nové hity. – Ozvučení
ZD Moravan Domamyslice
a osvětlení akcí. 10 let praxe. Tel.
Sad Mostkovice.
799 502 473
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
Nabízím pánský striptýz pro vaši (pro maloodběratele i velkoodběratele).
párty. Linouš tel.: 704 791 192
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Antény Jiříček provádí prodej,
montáž, servis antén a satelitů včetně společných. Více na www.ante- Prodám GPS navigaci „Carmin
NÜVI 270“, kompletní sada,
ny.kvalitne.cz mob. 776 340 848
cena dříve 4500 nyní 2500, nepoužívaná. Tel. 605 510 106

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

Stříhání a úprava psů. Telefon
Prostějov 606 166 853.

Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. Možno pěstovat i venku. Tel.:
737 188 898
Prodám konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Milva. Cena 6 Kč/
kg. Tel. 607 816 893, dovezu.
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natěrač z Určic

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

a dodávky, ND – obchod, pneuservis. Koupíme starožitný nábytek, obrazy, Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč se
Konzervace dutin, ME, TK
zbraně, vojenské předměty, hodi- zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734.
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci

Dnes, tj. 9. března 2015
uplynul 1. smutný rok co nás
opustila
paní Zdeňka DOSEDĚLOVÁ
z Vrahovic.
Stále vzpomíná manžel Vojtěch,
dcery Kateřina a Gabriela
a vnučky Johanka a Eliška.

Dne 11. března 2015
by se dožila 65 let
paní Eva BEDNÁŘOVÁ,
roz. Valigurová z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje Leona s dětmi.

15012320037

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

Chtěla bych Ti toho ještě tolik
povědět, do Tvých očí chtěla
bych se znovu zahledět.
Držet Tvé ruce aspoň chvilinku, moc
nám chybíš tatínku, dědečku..

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti umělecké a
sběratelské předměty, staré knihy,
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
pohlednice, mince, medaile, obraOpravy a úpravy oděvů
zy, zbraně, uniformy, vyznamenání,
Obuvi a batohů
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofoOpravy deštníků
ny, nábytek z chromových trubek i
Vedle knihkupectví u radnice
barevného umakartu, lustry, lampy,
702 870 751
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
Provádíme také opravy plavek,
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány
spodního prádla a zcelování
a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
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najdete nás
i na:
www.vecernikpv.cz

15012320038

Dne 11. března 2015
vzpomeneme nedožitých 70 let
pana Pavla SLÁDEČKA
ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace zdarma denně naa
739 066 462

za

200 Kè

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

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

Dne 13. března 2015
si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28

Rychlá půjčka bez poplatků. Volejte
604 603 644
Rychlá půjčka 5 až 15 tis. Kč. Půjčíme
skoro každému. Výplata při podpisu
smlouvy. Pracuji pro 1 věřitele. Tel.:
607 275 496

smuteèní oznámení

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

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

SEZNÁMENÍ

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

Hledám ženu 45 drobnější postavy
z Pv. SMS: 605 715 010

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

PODĚKOVÁNÍ

Pohřební služba Pavel Makový

Děkujeme tímto kolektivu Pečovatelské služby, Bezručovo nám. 9,
Prostějov za vzornou péči o naši
maminku paní Marii Kučerovou,
roč. 1919. Jménem celé rodiny syn
a dcera.

Dnes nabízíme 16 nabídek
služeb, vyberte si tu pravou
právě pro vás.

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Pavel Novák 1950 Otaslavice
Libuše Růžičková 1925 Určice
Jaroslava Popelková 1933 Růžov
Miloslava Macharáčková 1938
Prostějov
Marie Vykopalová 1952
Frýdek- Místek
Pavel Zatloukal 1957
Stařechovice
Věra Ošťádalová 1929
Smržice
Ing. Radovan Kolář 1961
Prostějov

Pondělí 9. března 2015
Jaroslav Vavruša 1936 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Zouhar 1959 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Tomáš Kubíček 1978 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Nedbalová 1933 Tvorovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Jiráková 1923 Bedihošť 14.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Dostálová 1964 Brodek u Konice 14.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 10. března 2015
Anežka Horáková 1928 Hruška 14.00 kostel Hruška
Miroslava Kovářová 1920 Buková Františka Adamcová 1931 Dětkovice
Božena Jenešová 1918
Niva Vlastimila Bébarová 1932 Dědice
Marie Borůvková 1927 Dubany Jan Mednanský 1947 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Terezie Kyzlinková 1926 Prostějov
Antonín Lutonský 1925
Ústí nad Labem
Bohumil Přecechtěl 1932 Vranovice
Miroslav Hejduk 1919 Prostějov
Antonín Smítal 1923
Prostějov
Milada Hlostová 1933 Otaslavice

Pondělí 9. března 2015
Marie Kučerová 1919 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. března 2015
Rudolf Konečný 1944 Čechy pod Kosířem 11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Hnízdil 1937
Žešov Blanka Hrubanová 1934 Suchdol
Tomáš Černý 1974 Prostějovičky Marie Vlková 1933
Prostějov

15020610121

15022320204

Pohřební stužba A.S.A. TS
Poslední rozlouèení

Pátek 13. března 2015
Miroslav Mazáň 1963 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Kadeřnictví CUTLER přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 775 406 363
Zavedená strojírenská firma v Prostějově přijme pracovníky do HPP případně
brigádníka na profesi zámečník – svářeč
a pracovníky do práškové lakovny. Nástup ihned. Tel.: 603 211 144

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do třísměnného provozu obsluhu
vertikálního karuselu. Požadujeme
praxi na karuselech, samostatnost,
flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti, dobré platové podmínky, závodní stravování, uchazečům
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
příspěvek na ubytování v ubytovně.
Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz

Přijmu do prac. poměru prodavačku/
če na část. úvazek. Podmínka přijetí
částečný nebo plný invalidní důchod,
čistý rejstřík. Nástup ihned. Info
739 061 608

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Přijmeme mechanika do pneuservisu. Požadujeme praxi v pneuservisu,
Ř.P. sk. B. Nástup možný ihned! TEL:
608332170, www.pneuservis-pv.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme pracovnici na úklid pekař.
Přijmu servírku do pivnice v Pros- provozovny. Dvousměnný provoz
tějově, samostatnost, odpovědnost, včetně sobot. Info 582 342 095
Úklidová firma SAM přijme pracov- info. tel. 602545530
Přijmu nehtařku na ŽL. Nájem 2.500
níky na úklid v Pv, zkrácené úvazky
(9,5 – 23 hod. týdně). Místa vyhrazen Firma HANAKOV spol. s r.o. při- Kč/ měs. Tel.: 731 957 300
pro OZP. Info na tel.: 582 331 332
jme do třísměnného provozu manipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme H&D, a.s. přijme švadleny s praxí v oděvPřijmeme sekretářku prozatím na zázemí stabilní společnosti, závodní ní pásové výrobě – mladodůchodkyně vípoloviční úvazek. Podmínky: znalost stravování, mzda 70-90 Kč/hod. Po- tány na klíčové operace při výrobě bund
práce na PC, psaní všemi 10, účetnic- žadujeme platné osvědčení na VZV, a pánských vlněných plášťů na dobu určitví POHODA. Tel.: 775 935 668
praxi v oboru, bezúhonnost. Infor- tou do 30.10.2015 s možností prodloužemace tel: 582 302341, životopisy za- ní, popř. i na kratší dobu. Nabídky zasílejte
Přijmeme provozního elektrikáře
na central@hdas.cz nebo Olomoucká 37,
sílejte na hanakov@hanakov.cz
na HPP. Tel.: 606 031 220 p. Novák.
Prostějov 796 01 Tel.: 582 305 603
Nástup ihned.
Salon BEAUTY přijme kosmetičku
Bezpečnostní a úklidová agentura
a nehtařku. Tel.: 777 196 767
Restaurace v centru města přijme kuchapřijme do pracovního poměru muže
ře/ku a číšníka/ci. Tel.: 605 263 543
Přijmu účetní do HPP, znalost účetní- v invalidním důchodu na pracovho programu Pohoda výhodou. Praxe ní pozici vrátný. Místo výkonu je v
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme nutná. Nástup možný ihned. Životo- Prostějově. Podmínka čistý trestdo HPP invalidní důchodce na pracovní pis zasílejte na Lukas@pneufloryk.cz ní rejstřík. Informace na tel. čísle
pozici operátor pultu centrální ostrahy.
602 786 692.
Zkrácený pracovní úvazek, místo výko- Hledám elektrikáře.774 989 007
nu Prostějov. Podmínka práce na PC,
Hledám kolegyni pro striptýzová předkomunikativnost, čistý trestní rejstřík. Hledám šikovného stolaře na ŽL. Tel.: stavení na soukromé párty. Linouš tel.:
Informace na tel. čísle: 602 786 692
608 863 532
704 791 192

Pozice

Plat (Kè)

Zateplování budov
14 000 Kč
Manažer/ka obchodní skupiny
30 000 Kč
Mistři stavební výroby
25 000 Kč
Stavební dělníci, zedníci
17 000 Kč
Manipulační pracovník/ce
80 Kč/hod
Pracovník/ce na balírně
60 Kč/hod
Automechanici nákladních vozidel N1 15 000 Kč
Automechanik osobních vozidel
30 000 Kč
Strojníci stavebních strojů
20 000 Kč
Odborný ekonom/ka
20 000 Kč
Pomocný dělník/ce ve dřevovýrobě 19 000 Kč
Provozní uklízeči
10 500 Kč
Pracovník/ce pro čištění vozidel
20 000 Kč
Pracovník/ce přepážky – specialisté 8 610 Kč
Sedláři
25 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný
turnusové
jednosměnný
dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní
střední odborné
střední odborné
základní
ÚSO s maturitou
základní
základní
základní
ÚSO s maturitou
střední odborné

Josef Hanák
SMS finanční poradenství, a.s.
JAMASTAV MORAVIA s.r.o.
VELINVESTIK spol. s r.o.
NEKR SERVIS s.r.o.
ALIKA a.s.
MINAM servis a.s.
Invest Trade s.r.o.
Michal Vlach
AMF Reece CR, s.r.o.
Jaroslav Ondruška
PROFROST a.s.
Ladislav Juhász
Česká pošta, s.p. Dobromilice
KENTAUR Saddlery s.r.o.

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
Úklidová firma SaM přijme pracovníka na zkrác. úvazek 17,5 hod. týdně. Místo vyhrazeno OZP. ŘP skup.
B a časová flexibilita podmínkou.
Info.582 331 332

Hledáme brigádníky do letních občerstvení na plumlovské přehradě.
Provoz duben – září. Tel.: 777 301 936.
Životopisy zasílejte také na email.:
kocourek.radek@seznam.cz

www.vecernikpv.cz

Hledáme pracovníky na pozice
v oblasti výroby oděvů na míru:

1. Obchodník na prodej
obleků na míru
POŽADAVKY:
15012310031

z Praxe s prodejem obleků

na míru včetně braní měr

2. specialista na úpravu střihů
v informačním systému
pro obleky na míru
POŽADAVKY:
z Praxe s úpravou střihů v IS

3. ruční výstřih obleků na míru
POŽADAVKY:
z Praxe s ručním výstřihem obleků na míru

15030610252

Životopisy zasílejte na personalistu firmy
paní Jelínkovou:

jelinkovam@koutny.cz

15030410247
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
Máme tady druhý březnový týden a v rámci nového projektu "MILUJEME VEČERNÍK" vám opět přinášíme 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 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. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký
ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 12. BŘEZNA 2015,
12:00 hodin.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 8/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/ - la

Rejskova 30 DášaKOCOURKOVÁ,Přemyslovka781,KostelecnaHané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu
prodejny ELEKTRA LL.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/ - la

Lucie Bílá
Bohumil HÁLA, Vrahovická 160, Prostějov
Výherce
h
získává: DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY, v HODNOTĚ
430 Kč, které věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/ - la

speciality
Helena FAKTOROVÁ, Čunín 60, Konice
Výherce získává: POUKAZ na veškerou konzumaci v HODNOTĚ 400 Kč
věnovanou RESTAURANTEM ATRIUM.
SU
DO
KU

15030260237

SUDOKU
3,4,2,2
Emílie VYBÍRALOVÁ, Družstevní 534, Smržice
Výherce získává: POUKAZ v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, který věnovala prodejna ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - VELEBOVÁ.
KŘÍŽOVKA
zpříjemnění nejen velikonoční tabule Petr RANDUS,
Fanderlíkova 41, Prostějov.
Výherce získává: Poukaz na sortiment E-shopu DAREX v hodnotě
400 Kč.

Dnes můžete zápolit o VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na
koncert VISACÍ ZÁMEK. Nezapomeňte uvádět svá tele- Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
fonní čísla!! Uzávěrka soutěže ve středu ve 12 hodin!!!

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15030210233

15030260236

Ať už káva nebo dobré pochutnání,
i pro nejnáročnější .........

ALČA, ARCHÍV, BAROŠ, BASY, BUREL, ČÁRY, FRESKA, CHOLE, CHYTY, KOPR, KOTĚ,
MDLO, METY, MOTOUZ, MRCHA, MŘÍŽ, MYSL, OBRATLE, ODĚNÍ, ŘÍMSA, SMÍCH,
SMRŽ, ŠTUS, ŠUSTĚT, ÚHYB, UPÍR, VŠUDE, ZDĚS

Partnerem dnešního kola je restaurace
U Chmelů a vy můžete vyhrát POUKAZ na
konzumaci v hodnotě 400 Kč!

Partnerem dnešního kola je KAVÁRNA
MALÝ PRINC, kde můžete zápolit o lístky
v HODNOTĚ 500 Kč na koncert RICHARDA
MÜLLERA!

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15030260232

Kdo je na
fotografii?
Tentokrát
jsme zabrousili
do politických
vod a graficky
mírněpoupravili
členku České
strany sociálně
demokratické,
která byla
v první desítce
kandidátky
při nedávných
komunálních
volbách.

15021660162

Výherce tentokrát získá poukaz na konzumaci
od RESTAURACE LÁZNĚ v hodnotě 400 Kč.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.

20

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz
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TIPVečerníku

DĚTSKÝ BAZÁREK SE BLÍŽÍ!

KDY? sobota 14. 3. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin
KDE? Areál TJ Sokol I, Skálovo nám., Prostìjov

Máte doma špunta a spoustu věcí, ze kterých vyrostl? Nebo
naopak potřebujete svému dítku koupit nějaké hezké, ale ne
příliš drahé věci? Právě pro vás je zde už druhý bazárek dětského a kojeneckého oblečení, hraček a obuvi, který pořádá
RC Lodička a Modrý koník.
Uskuteční se již tuto sobotu 14. března 2015 od 9.00 do 12.00 hodin
v objektu TJ Sokol Prostějov I na Skálově náměstí. Vstup pro prodávající i kupující je zdarma. „Děti se mohou těšit na kreativní dílničku
či hravou angličtinu,“ přidávají nabídku organizátoři. Chcete-li prodávat, přihlaste se na info@rclodicka.cz nebo telefonním čísle 602
313 741. Neprodané věci můžete věnovat Fondu ohrožených dětí
nebo Azylovému centru. V pořadí druhou akci se organizátoři rozhodli uspořádat kvůli velkému zájmu a kladným ohlasům. „Nejenže
na bazárku maminky nakoupily, ale i prodaly a vyměnily si spoustu
zkušeností. Navíc měly dobrý pocit, protože všechny neprodané věci
mohly věnovat stejně jako teď na charitu. Vloni si Regina Šverdíková
z Fondu ohrožených dětí pro své svěřence odvezla patnáct velkých
tašek,“ konstatovala Libi Drozdová z Modrého koníka.
Akce se koná pod záštitou Aleny Raškové, první náměstkyně
primátora a Milady Sokolové, předsedkyně Okrašlovacího
spolku.

M od

BASKETBAL
Středa 11. března 2015:
18.00: Ariete Prostějov – QANTO
Tuři Svitavy (39. kolo Kooperativa NBL
mužů, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Sobota 14. března 2015:
11.00: TJ OP Prostějov – Lokomotiva
Krnov (9. kolo ligy starších žákyň, sk.
„B“, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
14.00: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(1. kolo play out extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Prostějov).
16.00: Orli Prostějov – GBA Sparta Praha (21. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 15. března 2015:
9.00: TJ OP Prostějov – Basket Ostrava
(10. kolo ligy starších žákyň, sk. „B“, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
9.30: Orli Prostějov – BK Loko Plzeň
(22. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Prostějov).

ry k o nik.cz
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HÁZENÁ
Neděle 15. března 2015:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
TJ Sokol Juliánov (16. kolo 2. ligy mužů,
sportovní hala v Kostelci).

'ėWVNiGtOQDDKUDYiDQJOLĀWLQD.
1HSURGDQpYėFLPśçHWHYėQRYDWGėWHP])RQGXRKURçHQìFKGėWt
&KFHWHOLQDED]iUNXYėFLSURGiYDWQDSLåWHQiPQD
LQIR#UFORGLFNDF]QHER]DYROHMWHQD

KRASOBRUSLENÍ

0RGU\NRQLNF]MH:(%SURYåHFKQ\EXGRXFtPDPLQN\DPDPLQN\VPLPLQN\
=DUHJLVWUXMVHQDZZZPRGU\NRQLNF]DSŉLGHMVHNHVNXSLQFHPDPLQHN]3URVWėMRYDQHERVLSURMGLGLVNX]H
YHIyUX0śçHåVLVWiKQRXWLDSOLNDFLGRPRELOX

Sobota 14. března 2015:
18.00: Velká cena města Prostějova
a Přebor Olomouckého kraje (zimní stadion v Prostějově).
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LEDNÍ HOKEJ

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

PLESY

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. března
17:30 Fénix
německé filmové drama
20:00 50 odstínů šedi
americký erotický film
úterý 10. března
17:30 Fénix
20:00 50 odstínů šedi
středa 11. března
17:30 Fénix
20:00 50 odstínů šedi
čtvrtek 12. března
17:30 Vybíjená
česká komedie
20:00 Vybíjená
pátek 13. března
17:30 Vybíjená
20:00 Vzkříšení démona
americký horor

sobota 14. března
17:30 My jsme nejlepší!
švédský film
20:00 Vzkříšení démona
neděle 15. března
17:30 My jsme nejlepší!
20:00 Vybíjená

Apollo 13
pátek 13. března
20:00 Soul, jazz, blues, funky and Jack
Daniel´s Honey party!!
sobota 14. března
20:00 The Paranoid

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
pondělí 9. března
18:00 LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce galaxií

Kulturní klub
b
Školní 4, Prostějov
středa 11. března
15:00 Bio Senior – Století
Miroslava Zikmunda
český životopisný film

SEMTAMNÍK
pondělí 9. března od 14:30 do 15:30 hod.
- Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku. Pod vedením cvičitelky Tai-či z Olomouce, paní Světlany
Kostrunkové.
čtvrtek 12. března od 13:00 do 16:00 hod.
- Pletení z pedigu v klubovně SONS
v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“.
pondělí 16. března od 11:00 - Návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova. Sraz účastníků
v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři SONS a společný přesun.
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.
Kreativní podvečery pro ženy – pondělí 9. března
od 18:00 hodin - Drátkování

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

13.3.
13.3.
14.3.

www.
vecernikpv
.cz

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
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 do 29. března 2015.
Otevírací doba RIC: PO – PÁ od 9 do 17
hodin, SO, NE od 9 do 12 hodin.

v Prostějově a jeho okolí

DUHA

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

Lazariánský servis zve seniory, handicapované a rodiče s dětmi na ozdravný pobyt
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče v měsíci srpnu v Chorvatsku. Bližší infors dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 do mace a přihlášky u pí Zapletalové. Tel.:
17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem. 776 054 299
Kurz efektivního rodičovství pro pokroVýstava výtvarných prací „kytice ve váze“ se
čilé – dle rozpisu pro nahlášené
koná v prostorách ÚS ČZS, Daliborka 3,
Od pondělí 9. března do pátku 13. března
Prostějov v pondělí 9. března od 13
– Voňavý týden - ve všech programech mido 17 hodin a v úterý 10. března 2015
nibesedy o aromaterapii pro rodiče s dětmi
od 9 do 16 hodin.
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC
nebo na www.mcprostejov.cz
Občanské sdružení Pomocná ruka pořáRÙZNÉ...
dá charitativní sbírku. Sbírka se koná:
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- ve čtvrtek 12. března 2015 od 10.00 do
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení 15.30 hod.
kompenzační pomůcky, např. polohovací Kde: ZŠ Jana Železného na Sídl. Svobody
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC a ZŠ a RG Studentská
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny, zámůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 věsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. vše
balené v sáčcích a pytlích
nebo na tel.č. 588 008 095, 724 706 773
Info na adrese: OS Pomocná ruka,
Školní 32, Prostějov, tel. 582 335 251,
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO 734 575 711
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací 18. března - UPLATŇOVÁNÍ DPH V
ROCE 2015 - přednáší Ing. Václav Benda
stolky a polohovací lůžka (mechanická,
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
elektrická). Kontakt po telefonu pí. V.
PROBLEMATIKA V NĚMECKU
Zapletalová 776 054 299
– Dr. Marcella Pawelka
Mìstská knihovna Prostìjov
Regionální pracoviště TyfloCentra 4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMASkálovo nám.6, Prostějov
úterý 10. března v 10:00 hodin – Seniorklub Olomouc v Prostějově nadále poskytuje TIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEstředa 11. března v 17:00 hodin – Pro služby nevidomým a slabozrakým obča- MOCÍ Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert
nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Křepinský
Tibet

14.3.

Sportovní ples
Sokolovna Kostelec n/H
Kostelec n/H
TJ Sokol Kostelec n/H – HK a TJ Sokol Centrum Haná
Společenský večer Mého divadla
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Prostějov Moje divadlo
Župní ples
Sokolovna Kralice n/H
Kralice n/H
Sokolská Župa Prostějovská
Reprezentační ples lékařů
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Prostějov ČLK

akce v regionu...
V sobotu vyrazte na Véšovské košt
V sobotu 14. března od 16.00 hodin se bude konat
sedmý ročník degustace pálenek a domácích likérů ve
společenském zařízení na místním zámku. Vstupné zdarma, možnost ochutnat
všechny vzorky, bohaté občerstvení nápoje, dršťková polévka, ovarové koleno,
domácí klobása aj.
Do Němčic dorazí „Emigranti”
Město Němčice nad Hanou a DS Na
Štaci Němčice nad Hanou zvou na
poslední představení VIII. sezóny
Divadelních pátků v podání občanského sdružení ONION PICNIC
s inscenací hry Emigranti, které se
bude konat v pátek 13. března 2015
od 19.00 hodin v sále kina OKO
Němčice nad Hanou.

Piráti budou mít karneval v Žárovicích
Klubové zařízení Plumlov a kulturní
komise města Plumlova zvou všechny
malé i velké mořské vlky na Pirátský
karneval, který se bude konat 14. března od 14.00 hodin v kulturním domě
v Žárovicích. Připravena bude spousta
soutěží, písniček a her. Pro děti a rodiče z Plumlova, Soběsuk a Hamer bude
připraven svoz mikrobusem.

Čtvrtek 12. března 2015:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek (14. kolo skupiny o udržení
Ligy juniorů, zimní stadion v Prostějově).
Pátek 13. března 2015:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Žďár nad Sázavou (20. kolo skupiny
o postup Ligy staršího dorostu, zimní
stadion v Prostějově).

VOLEJBAL
Sobota 14. března 2015:
18.00: VK Agel Prostějov – TJ Ostrava
(28. kolo UNIQA extraligy žen, hala
Sportcentra DDM Prostějov).
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (33. kolo druhé ligy žen,
Letní hala u zimního stadionu).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (34. kolo druhé ligy žen,
Letní hala u zimního stadionu).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 10.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
vstupné 10,-Kč
17.00-18.00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Středa 11.3.
18:00-19:00
Hodinové bruslení pro veřejnost
Čtvrtek 12.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
vstupné 10,-Kč
AŤ je leden nebo březen

www.vecernikpv.cz

JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY
Jak na to?

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK o DVĚ Koruny levněji nalistujte stranu 17
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Z PASÁŽE
Film ČR (1984)

Režie: J. Soukup
Hrají: L. Vaculík, T. Kulíšková, M. Vašut,
V. Dlouhý, O. Vetchý, V. Jandák
Devatenáctiletý Pavel Kříž tráví veškerý
volný čas v pražských pasážích, bistrech
a diskotékách s partou zloděje Robyho.
Má sice maturitu, ale pracuje jako čistič
oken, protože velkou část jeho příjmů
tvoří zisk z podvodů, šmeliny a krádeží
Robyho party, které dodává zaručené
tipy. Není proto příliš nadšen, když mu
vedoucí úklidu přidělí mladou brigádnici Janu Hálkovou. Přestože se dívka
netají nechutí k Pavlovu způsobu života,

vznikne mezi nimi křehké citové pouto.
V prostředí, v němž se Pavel pohybuje, však
nemůže dlouho vydržet. Mladík se dostává do stále větších problémů, když je část

Robyho party dopadena a nemůže sehnat
peníze na vrácení dluhu. Situace se vyhrotí,
když parta zlodějů unese Janu v domnění,
že tak Pavla donutí vrátit dluh.

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

To beste nevěřele,
jak na bále belo krásně
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VÍTĚZNÁ PREMIÉRA

Naleznete
uvnitř

HEREC JAN PŘEUČIL
PŘIJEL I S POPELKOU
●● V Avatarce zahajoval vernisáž
výstavy obrazů Ivety Pekové
strana 24

ZUZANA JURAČKOVÁ
USPĚLA V SOUTĚŽI
●● Finalistka Miss České republiky
se stala únorovou iGirl
strana 25
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Adam Pavlásek (vlevo) odehrál v sobotu své první daviscupové utkání. Po boku Jiřího Veselého dokázal získat bod ze čtyřhry
proti Austrálii. Ani společný výkon prostějovské dvojice však nakonec na postup do další fáze nestačil.
Foto: Petr Kotala.

Zpravodajství z davis cupu najdete na straně 39

JEDNOU NA PLESE ROTARY KLUBU
VĚTOU SE POMÁHALO DĚTEM
●● Pro Lukáše Krajíčka již oddílová
sezona skončila, jeho Dynamo Minsk
nestačilo ve čtvrtfinále západní konference KHL na Jokerit Helsinki a po
výsledku 1:4 bylo vyřazeno.
●● Trochu jako na Divokém západě si mohli připadat návštěvníci
lhotské hospůdky o sobotním večeru, v přilehlém sále totiž probíhal
v pořadí už devátý Country večer.
●● Fotbalisté Klenovic získali Jakuba Vitáska s Otakarem
Cetkovským, vedení jedná ještě
o dvou posilách. Více na straně 33
●● Populární český herec Jan
Přeučil přijel do Prostějova i s manželkou, která je první filmovou
Popelkou. Nalistujte stranu 24
●● Basketbalové juniorky TJ OP
Prostějov se do extraligového play off
těsně nedostaly, naopak junioři a kadetky základní část zvládli úspěšně.
●● Házenkář Michal Jurík nastřílel
proti svému Prostějovu deset branek
a dovedl Bohunice „B“ k ligovému
vítězství.
Čtěte na straně 39

PROSTĚJOV I v pořadí jedenáctý reprezentační ples prostějovského Rotary klubu se
nesl ve znamení pomoci potřebným. Tentokrát si šek na finanční pomoc pro své svěřence odnesli zástupci Domova
„Na Zámku“ v Nezamyslicích,
prostějovské SŠ, ZŠ a MŠ na
Komenského ulici a SŠ, ZŠ a MŠ
JISTOTA.

Sobotní večer si v prostorách prostějovského Národního domu užívali zdejší rotariáni a jejich hosté,
ale také zástupci Domova „Na
Zámku“ v Nezamyslicích, prostějovské SŠ, ZŠ a MŠ na Komenského ul. a SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, kteří pro své svěřence získali finanční
příspěvky na speciální vybavení.
„Částku věnujeme na nákup světelného závěsu do multismyslové relaxační místnosti Snoezelen, která
u nás slouží handicapovaným dětem k tomu, aby se zklidnily a relaxovaly pod dohledem zkušeného
terapeuta,“ doplnila ředitelka SŠ,
ZŠ a MŠ JISTOTA na Tetíně Marie Turková, která doufá, že přátelská spolupráce s Rotary klubem
bude i nadále pokračovat. Těšit se

Pro dobrou věc. Finanční částka poslouží především dětem, shodují se zástupci
organizací.
Foto: Petra Hežová

na nové vybavení mohou i děti z
Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. „Finanční hotovost poslouží
k nákupu přístroje pro 3D pulzní
magnetoterapii,“ přiblížila vrchní sestra Helena Vránová, která si
z rukou letošního prezidenta prostějovského Rotary klubu převzala
šek na patnáct tisíc korun. Ředitel
prostějovské SŠ, ZŠ a MŠ na Komenského ulici Radim Janáček
plánuje potěšit studenty své školy
novým počítačovým softwarem
pro speciální výuku středně a těžce zdravotně postižených a dětské

oddělení prostějovské nemocnice
využije částku na speciální antidekubitní matraci pro dlouhodobě
hospitalizované dětské pacienty.
Ale co by to bylo za ples bez hudby, tance a tomboly? „Mezi cenami
tomboly mě zaujala hlavně ta sekerka, protože jarní práce na zahradě se už nezadržitelně blíží,“ směje
se současný prezident prostějovské sekce Rotary klubu Rostislav
Halaš. O tradičně vydatnou porci
hudby se postarala zdejší kapela
Romantica, která tak přispěla k výborné atmosféře večera.
(peh)

➢

TÝDENNÍ HATTRICK
"AGELEK"
●● Prostějovské volejbalistky
zvítězily ve všech třech utkáních
strany 36 a 37

zveme na šlágr Večerníku
- KRASOBRUSLENÍ

Koná se Velká cena
města Prostějova 2015
PROSTĚJOV Již pojedenácté bude patřit led na místním zimním
stadionu Velké ceně města Prostějova a Přeboru Olomouckého
kraje v krasobruslení. Pořádající oddíl Kraso-bruslení Prostějov
eviduje v tuto chvíli již více než sto osmdesát přihlášek, oproti
jubilejnímu desátému ročníku konanému na přelomu zimy a jara
loňského roku to znamená nárůst o přibližně šest desítek dětí.
Svátek místních krasobruslařů se uskuteční v sobotu 14. března
od osmé hodiny ranní až do osmé hodiny večerní. Soutěžit se
bude hned ve třinácti kategoriích, jmenovitě to budou nováčci
chlapci a dívky, volná jízda přípravek, přípravka prvky, nejmladší
žáci a žačky „A“ a „B“, mladší žačky „A“ a „B“, žačky „A“ a „B“
a adult.
Barvy domácího klubu bude hájit hned dvaadvacet zástupců.
Před rokem se výsledkově nejvíce dařilo Tereze Rabalové
v mladších žačkách „B“ a Otovi Vystavělovi mezi chlapeckými
nováčky „A“. Oba skončili shodně třetí. Celá akce se koná pod
záštitou statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.
(jim)

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28
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sportovní výsledky

Sportovní sumáø

KRASOJEZDCI NĚMČIC VYJELI DESET MEDAILÍ
poprvé střetli s konkurencí z ostatních
oddílů. A neztratili se, z prvního dílu Českého poháru si přivezli čtyři první, dvě
druhá a čtyři třetí místa. Více v příštím
vydání.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ PŘIŠLY O ZLATO AŽ V ROZSTŘELU
Humpolec (jim) - V závěru února se v Hliníkově městě na uskutečnil halový šampionát starších
a mladších žáků v lukostřelbě.
Prostějovský oddíl reprezentovalo
v Humpolci hned šest nadějí, v kategorii starších žáků a žákyň Michael
Roba, Magdalena Havránková a Iveta

Zifčáková, mezi mladšími žákyněmi
pak Terezie Moudrá, Eliška Novotná a Bára Machalíková. Na Vysočině si sice vybrali kopec smůly, ale
i tak se vrátili s kvalitními výsledky. Z nich
se vyjímal bronz mladších žákyň ve složení Novotná, Moudrá a Michalíková.
Více v příštím vydání.

ALBRECHT S ODVÁŘKOU ATLETICKÝMI MISTRY MORAVY
Prostějov (jim) - Prostějovští atleti
mají za sebou už celou polovinu halové sezony. Většinou závodili v olomouckém „tunelu“, zúčastnili se ale
i akcí na jiných místech. Předminulý
víkend se konalo mistrovství Moravy
a Slezska v Bratislavské hale ELAN
a vedli si velice dobře. Mistry Moravy

se stali junioři Patrik Albrecht, když si ve
skoku vysokém vytvořil osobní rekord
výkonem 193 centimetrů a Jirka Odvářka v běhu na 60 metrů překážek rovněž
v osobním rekordu 8,31 sekundy. Třetí
skončil Josef Kočí v běhu na 3000 metrů časem 9:40,81 minuty.
Více v příštím vydání.

ORIENTAČNÍ BĚŽCI

OTVÍRAJÍ NOVÝ AREÁL
PROSTĚJOV V sobotu 14. března se od 11 do 14 hodin uskuteční v prostorách
bývalého stadionu ve Sportovní ulici finále Zimní ligy Hanácké oblasti Olomouckého kraje v orientačním běhu. Jeho součástí bude slavnostní otevření
areálu pevných kontrol orientačního běhu Prostějov-Hloučela. Akce podpořená statutárním městem Prostějov i Olomouckým krajem je určena nejen pro
zkušené závodníky, ale i pro nejširší veřejnost.
(jim)

Zápasníci Sokola I Prostějov získali
na turnaji v Olomouci čtyři medaile
Olomouc, Prostějov Olomoucká sokolovna hostila už XXVI. ročník Memoriálu Josefa Musila. Pro mladé prostějovské zápasníky to byl po Brnu druhý
letošní turnaj. Oddíl TJ Sokol I přitom
vyrazil do hanácké metropole v počtu
čtyř závodníků a všichni si odvezli medaile!
Turnaje se celkem zúčastnilo 105 závodníků ze čtrnácti klubů Česka a Slovenska.
Náš tým si i v nižším počtu vedl velmi
dobře, když každý z kvarteta prostějovských vyslanců dosáhl na stupně vítězů.
S největším počtem soupeřů se přitom
musel popasovat Martin Svoboda. V kategorii přípravky B do 25 kg nastoupilo devět
závodníků a Martin dokázal v této silné
konkurenci vybojovat krásné druhé místo.
Jen o něco méně soupeřů čekalo v kategorii přípravky B do 27 kg na Adama Lajčíka.
Ten po vítězném tažení podlehl až zástupci

silného oddílu z Hodonína, aby v následném boji o třetí místo dokázal opět vyhrát
a získat tak bronz.
O kov nejcennější se postaral Michal Vychodil. V kategorii přípravky B do 45 kg se
mu postavil do cesty soupeř ze Slovenska,
kterého porazil na lopatky a získal pro naše
barvy zlato.
Trojlístku zástupců Sokola I zdatně sekundovala mladá zápasnice Ema Pelikánová. V
kategorii přípravek C do 20 kg si v konkurenci šesti účastníků dokázala sjednat velký
respekt, neboť našla přemožitele až ve finálovém duelu a obsadila tudíž výbornou
druhou příčku.
Se ziskem jedné zlaté, dvou stříbrných a
jedné bronzové medaile se tak výjezd do
Olomouce dá hodnotit jako velmi úspěšný. Tento výsledek je jistě příslibem pro
budoucnost zápasu v TJ Sokol I Prostějov.
(vych, son)

Judisté přivezli hned tři zlata
PROSTĚJOV - Poslední lednovou sobotu se judisté Sokola I Prostějov zúčastnili
závodů přípravek a ve svých váhových
kategoriích nedali soupeřům šanci.
Hned při prvních závodech překvapil
David Zaoral, na nejvyšší stupínek mohl
vystoupat rovněž Erik Pospíšil. A o týden
později na ně ve Veselí nad Moravou
navázal Pavel Burget.
Zaoral předvedl vynikající výkon a talent,
když své zápasy ještě vyhrál před ukončením
časového limitu výbornou technikou
juda. Další talent prostějovského juda Erik
Pospíšil také nedal svým soupeřům šanci a
zapsal se do oddílových kro
kronik.
Týden po nich se před
představily přípravky

* výsledky * statistiky * tabulky

PROSTĚJOVSKO Zářící sluníčko a příjemné teploty provázely víkendové
fotbalové přáteláky. K vidění v nich byla spousta branek, níže přinášíme výsledky čtyř utkání, do nichž zasáhli regionální zástupci z nižších krajských
soutěží. V nich si Pivín poradil s Protivanovem a Kostelec s Jesencem, pět
branek se podařilo nasázet rovněž Lipové. Naopak Plumlov pětkrát inkasoval a Lutínu podlehl.
(jim, tok)

Sport ve zkratce
Němčice nad Hanou (jim) - Prvními závody odstartovala letošní sezona závodů
v krasojízdě. A hned na úvod o sobě dali
dost vědět závodníci z Němčic nad Hanou. Rozehřáním pro ně bylo krajské
předkolo mistrovství republiky, poté se

přátelské utkání

ve městě nacházejícím se jihovýchodním
směrem od Brna. Pavel Burget nenašel
přemožitele a vybojoval prvenství, Jakub
Vejmola nestačil pouze na jednoho soupeře
a obsadil tak výborné druhé místo. Další
judista Erik Pospíšil, který ve své váhové
kategorii bojoval vždy do konce časového
limitu, nestačil pouze na dva závodníky a
obsadil tak velmi dobrou třetí pozici.
„Svěřenci juda Sokola I Prostějov ukázali,
že v tomto sportu patří na přední příčky
na Moravě. Doufám, že další talentovaní
prostějovští judisté budou již zdraví a změří
svůj talent v dalších závodech,“ přeje si jinak nadmíru spokojený trenér Zdeněk
Gottwald.
(zg, jim)

TJJ Sokol v Pivínì – TJ Sokol Protivano
ov 5:0 (2:0)
Branky: K. Švéda 2, J. Svozil, Žondra, Šišma. Sestava Pivína: V. Svozil – K. Švéda,
Spálovský, Martinec, Šišma – J. Svozil ml., Vrba – Varga, Žondra, Molčík – Sedlák.
Střídal: Hýžďal. Trenér: Jaroslav Svozil st. Sestava Protivanova: R. Vybíhal (46.
Pírek) – Z. Pospíšil (46. Piták), Sekanina, Dvořák, Bílek (46. Šustr) – Kropáč (46.
Slaný), M. Pospíšil (46. D. Nejedlý), V. Nejedlý (46. Hruban), D. Sedlák – Grmela
(46. T. Pospíšil), R. Sedlák (46. F. Pospíšil). Trenér: Josef Pospíšil.
„Odjeli jsme bez Tydlačky, Bartoníka, Radka Švédy a Zbožínka, takže dostali šanci
hráči z 'béčka' a dorostu. Výsledek předčil má očekávání a také hra byla slušná, až
jsem se lekl. Zaběhali jsme si, zahráli, stále tam ale byly nedostatky, na nichž musíme pracovat. Hlavně v obraně při brejkových situacích, byla tam okénka,“ podotkl
pivínský trenér Jaroslav Svozil.
„Byli jsme Pivínu slabým sparingpartnerem. Soupeř byl šikovný a my těžkopádní,
bylo poznat, že jsme venku úplně poprvé. První dvě branky jsme dostali v patnácti
minutách a celkově jsme hned čtyřikrát inkasovali ze standardek, navíc jsme v závěru nedali penaltu. Máme ještě tři týdny s tím něco udělat,“ hodnotil kouč Protivanova Josef Pospíšil.

SK Jesenec – TJ FC
C Kostelec na Hané
é 2:5 (1
1:3)
Branky: M. Laštůvka, Čížek – Móri, Grepl, T. Menšík, Baláš, Lužný. Sestava Jesence: Kýr (46. K. Laštůvka) – Továrek, Zajíček, Čížek, Horák – Žouželka, J. Konečný, Kořenovský, M. Laštůvka – M. Drešr, Burget. Dále střídali: Z. Konečný, Motl.
Trenér: Petr Tichý starší. Sestava Kostelce: L. Menšík (46. J. Menšík) – Synek, Baláš, Chocholáč, Juračka – Vařeka, Móri, T. Menšík, Grepl – Preisler, Řehulka. Dále
střídali: Zatloukal, Merta, M. Lužný, Řehulka. Trenér: Ivo Vykopal.
„Kostelec byl od první minuty jasně lepší, bylo vidět, že my jsme jen nabírali hrubou sílu. Navíc nám chybělo několik hráčů a šanci dostali další kluci, mohli jsme
zkoušet alternativy. Hodnotím to tak pozitivně, líbilo se mi to. Zkoušeli jsme různé
taktické věci, mixovali jsme to. V jednání je ještě Motl a Karel Laštůvka u nás zůstane, mrzí mě ale zranění pilíře zadních řad Buriana,“ komentoval střetnutí kouč
Jesence Petr Tichý.
„Chybičky se tam sice vloudily, bylo to ale o poznání lepší než před týdnem. Bylo
vidět, že kluci hrát chtějí, stále je vidět rozdíl mezi těmi, kteří poctivě trénují a kteří
ne. Doufám, že se Řehulka a Móri chytnou ještě víc a že se začne dařit útočné dvojici. Děkuji hráčům, výsledek však nepřeceňuji ani nepodceňuji. Ještě je před námi
několik týdnů přípravy,“ sdělil kostelecký lodivod Ivo Vykopal.

TJ Sokol Plumlovv – TJ Sigm
ma Lutín 2:5 (0:3
3)
Branky Plumlova: Daněček, Hladký. Sestava Plumlova: Simandl – Fabiánek, Kutný, Ullmann, Klváček – Bureš, Ševcůj, Frýbort, Křupka – Daněček, Vrána. Střídal:
Hladký. Trenér Jan Pešek.
„V této fázi zimní přípravy se utkání po herní stránce příliš hodnotit nedá. Zápas
ovlivnilo zranění dvojice Ullmann, Ševcůj, takže jsme utkání dohrávali v deseti.
Musíme nadále zapracovat na sehranosti týmu a herním projevu, snad se hráči
zlepší,“ doufá trenér vítězů Pešek.

SK Lipová – TJJ Sokol Ru
udice 5:0
0 (3:0)
Branky: Petržela 2, Takáč, Z. Koudelka, Dostál. Sestava Lipové: Běhalík – Barák,
Spáčil, Ohlídal, Žilka, P. Koudelka, Vybíhal, Z. Koudelka, Takáč, Petržela, Dostál.
Střídali Růžička, Přikryl, T. Barták. Trenér Pavel Růžička.
„Byl to první seznamovací zápas a zároveň prověrka fyzické kondice hráčů. Z tohoto pohledu splnil očekávání. Máme před sebou měsíc tvrdé práce před prvním
mistrovským zápasem,“ byl s prvním přípravným utkáním svých svěřenců spokojen Pavel Růžička.

Výsledky turnaje přípravek
v NĚMČICÍCH NAD HANOU:
Koneèné poøadí:
1. 1.SK Prostějov „A“ 18 bodů/skóre 31:4 (- Sparta
5:3, Frýdek-Místek 3:0, Vyškov 5:1, Baník 3:0, Zbrojovka 6:0, 1.SK „B“ 9:0), 2. AC Sparta Praha 15/35:9
(- Frýdek-Místek 8:0, Vyškov 4:2, Baník 5:2, Zbrojovka
7:0, 1.SK „B“ 8:0), 3. MFK Frýdek-Místek 10/21:16 (Vyškov 3:2, Baník 2:2, Zbrojovka 7:1, 1.SK „B“ 9:0), 4.
MFK Vyškov 9/22:12 (- Baník 3:0, Zbrojovka 7:0, 1.SK
„B“ 7:0), 5. FC Baník Ostrava 7/21:13 (- Zbrojovka
11:0, 1.SK „B“ 6:0), 6. FC Zbrojovka Brno 1/1:38 (1.SK „B“ 0:0), 7. 1.SK Prostějov „B“ 1/0:39.

Individuální ocenìní:
Nejlepší brankář: Daniel Zapletal (1.SK Prostějov „A“)
Nejlepší hráč: Martin Němčík (Baník Ostrava)
Nejlepší střelec: Filip Vegh (Frýdek-Místek) – 13 gólů

AKCE prodloužena VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
Jak na to?
o DVĚ Koruny LEVNĚJI nalistujte stranu 28

RSM
Hodonín

0

1.SK
Prostějov

2

Poločas: 0:0

Branky: 75. z penalty a 78. Koudelka
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš (46. Kofroň) – Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř (71. Sikora) – Langer
(57. Koudelka), Fládr, Zelenka (71. Petržela), Pančochář – Sečkář
(57. Přikryl), Zatloukal (77. Sečkář).
Trenér: František Jura.

„Kdybychom začali hrát podle trenérových not
od začátku, mohlo být jasno ještě do poločasu.“
Hráč
H
ráč 11.SK
.SK Prostěj
Prostějov
jov Jose
Josef
ef PANČOCHÁŘ
PAN
NČO
OCHÁŘ
Ř
strana 33
přátelské utkání

FC
Morkovice

0

TJ Sokol
Určice

1

Poločas: 0:1

Branka: 7. Los
SESTAVA
URČIC:

Nejezchleb – Hloch, Zbožínek, Zelina – Pavel
(15. Halouzka), Bokůvka, Machynek, Skopalík, Pekař –
Trajer, Los.
Trenér: Petr Gottwald.

„Kluky chválím za obrovskou vůli a bojovnost,
vyzkoušeli jsme si i netradiční oslabení.“
Trenér Ur
Určic
rčic Petr
Peetr GOTTWALD
GO
OTT
T WA
ALD
D
strana 33
přátelské utkání

1. HFK "B"
Olomouc

2

FC Kralice
na Hané

4

Poločas: 1:2

Branky Kralic: Lehký, Dostál, Petržela, Valtr
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Répal, Dočkal, Martinka – Novotný, Neoral,
Hlačík, Troneček – Valtr – Lehký, Dostál. Střídali: Kawij,
Kamenov, Petržela. Trenér: Ivo Gottwald.

„Soupeři jsme i v tomto utkání

přenechali iniciativu a trestali
jsme z přímočarých protiútoků.“
Trenér K
Kralic
ralic Ivo
Ivvo GOTTWALD
GO
OTT
T WA
ALD
D
strana 33
přátelské utkání

Sokol
Konice

4

TJ Sokol
Klenovice na Hané

3

Poločas: 4:0

Branky Klenovic: Borovský 2, vlastní
SESTAVA
KLENOVIC:

Hejda (46. Rec) – Smékal, Lakomý, Šlézar, Vitásek – R. Cetkovský, O. Cetkovský, Rozehnal, Všianský – Pytela, Borovský.
Střídali: Sigmund, T. Cetkovský.
Trenér: Petr Navrátil.

„Každý to odchodil, odpadli jsme všichni,

bylo to zbytečné utkání.“
Trenér
T
renér Konice
Kon
nice Roman
Ro
oman JEDLIČKA
JEDL
LIČK
KA
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UNIQA extraliga; nadstavbová část - 23. kolo

Sportovní sumáø
HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 15. KOLo

TJ Fatra Slavia
Napajedla
TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

32
27

poločas.

Ariete

BK JIP
Pardubice

83
72

Střelba 2b.: 53/25:47/21 Asistence:
Trojky:
8:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 18/9:18/12 Získané míče:
Doskoky:
42:31 Ztracené míče:

12:19
16:19
7:8
15:14

15:10

P. Navrátil, Mayer – Přikryl 2, Smékal 9, J. Prášil, M. Grulich
3, Oščádal, Vymětal 5, Zapletal 1, Švec 7, Palička, Jan Grepl,
Humpolíček, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

Prostějov

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

„V závěru to bylo nejen v režii hráčů, ale i rozhodčích,

TJ
Ostrava

2

VK AGEL
Prostějov

3

* výsledky * statistiky * tabulky

kooperativa nbl - 37. kolo

Rozhodčí: Horalik – Ördögh. ŽK: 2:1. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 5:1.
Diváků: 63.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

23

sportovní výsledky

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
22:16,
14:20
18:25
29:11
36:36

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

skóre min.
21:25
24
20:25
25
25:22
27
25:21
25
6:15
13

Rozhodčí: Topolánek a Bohačík. Čas: 114 minut. Diváků: 200.

Rozhodčí:
Paulík, Matějek,
Kapl
Diváci: 400.

SESTAVA
OSTRAVY:

Polášková, Pinková, Zedníková, Kojdová, Zemanová,
Součková, libero Spáčilová. Střídaly: Kukučová, Valková,
Ondrušková.
Trenér: Zdeněk Pommer.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

Šteffel David 21, Talley Dylan 20, Marko Roman 10, Švrdlík
Kamil 10, Kouřil Radovan 7, Slezák Pavel 6, Mrviš Tomáš 4,
Peterka Ondřej 3, Nečas Radek 2, Novák Martin 0. Trenér:
Zbyněk Choleva.

Kohout 19, Sanders 15, Wall 13, Půlpán 9, Škranc 6, Příhonský
SESTAVA
„Hosté zvítězili zaslouženě, ale já jsem rád
6, Pospíšil 4, Kotas 0, Hezekiah 0, Šoula 0, Bohačík 0.
PARDUBIC:
pískli jim dvě sedmičky, které nebyly.“
Trenér: Dušan Bohunický
za bod.“ trenér Ostravy Zdeněk Pommer
kostelecký kouč Jiří Grepl
strana 37
strana 39 „Dařila se nám hra ve vnitřním prostoru,
UNIQA extraliga; nadstavbová část - 26. kolo
podkošoví hráči odvedli dobrou práci.“
HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 15. KOLO
VK AGEL
trenér Zbyněk CHOLEVA
min.
3 1.setset: skóre
Prostějov
25:14
21
strana 38
Sokol II
2. set: 25:13
21

30
31

Prostějov
TJ Tatran
Bohunice "B"

12:16

Rozhodčí: Krobothová – Malinek. ŽK: 2:2. Vyloučení: 5:4. Sedmičky: 2/2:6/3.
Diváků: 80. Pětiminutovky: 2:4, 4:6, 7:8, 8:12, 11:14, 12:16, 15:18, 19:21, 21:23,
23:26, 26:29, 30:31.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Vodička – Kozlovský 8, Burget, T. Jurík 3, Ordelt 4,
Münster, Procházka 2, Čelovský 6, Mikulka 2, Jura, Raška,
Kosina 5.
Trenér: Alois Jurík.

„Nastoupili jsme jak mistři světa,
mysleli jsme si, že to půjde samo.“
trenér Prostějova Alois Jurík
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DALŠÍ VÝSLEDKY 15. KOLA:
Kuřim - Ivančice 31:20, Brno „B“ - Velké Meziříčí 30:31, Telnice - Hustopeče nehlášeno,
Maloměřice - Juliánov nehlášeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE


Tým

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

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

TJ Sokol
Frýdek-Místek

poločas.

Z

V

R

P

Skóre

Body

15
15
14
15
13
14
15
15
14
14
15
15

12
11
8
7
6
5
6
6
6
4
4
3

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

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

447:387
401:351
405:370
463:438
380:345
409:399
466:469
402:400
378:382
341:381
381:471
358:438

25
22
18
16
14
14
13
12
12
11
9
8

DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
37. kolo: Svitavy - Děčín 72:77 (20:15, 34:32, 49:64). Nejvíce bodů: Abercrombie 24, Šotnar 19, Teplý 9
- Landa 17, Tucker 15, J. Houška a Jelínek po 14. Fauly: 18:17. Trestné hody: 17/13 - 15/12. Trojky: 7:5. Doskoky: 31:35 * Kolín - USK Praha 81:75 (14:15, 32:33, 57:45). Nejvíce bodů: Bryant 28, Machač a Field
po 12, Horák a Vocetka po 10 - Krušič 20, Křivánek 19, Feštr 16, Nikolič 12. Fauly: 19:31. Trestné hody:
33/30 - 12/9. Trojky: 5:6. Doskoky: 27:35 * Ústí nad Labem - Ostrava 71:70 (18:20, 38:40, 52:54).
Nejvíce bodů: Burnatowski a Laroche po 19, Vette 11 - Rohde 23, Neal 15, Dougherty 12. Fauly: 13:20.
Trestné hody: 20/14 - 8/5. Trojky: 9:5. Doskoky: 33:43 * Opava - Brno 83:67 (18:24, 35:44, 63:54).
Nejvíce bodů: Gniadek 20, Klečka 19, Dokoupil 15 - Krakovič 22, Šiška 12, Zachrla 11. Fauly: 28:19. Trestné
hody: 16/12:28/18. Trojky: 9:3. Doskoky: 41:37.
38. kolo: Ostrava - Svitavy 91:84 (15:17, 41:40, 67:65). Nejvíce bodů: Rohde 21, Dougherty 20, Beaumont a Jurečka po 14, Číž 11 - Votroubek 31, Šindelář 16, Šotnar 12, Abercrombie 10. Fauly: 20:24. Trestné
hody: 19/12 - 19/13. Trojky: 7:9. Doskoky: 31:25 * Jindřichův Hradec - Opava 90:74 (23:25, 41:41,
57:58). Nejvíce bodů: Autrey 20, Robinson 16, Vošlajer 15, Novák 14 - Klečka 28, Cvek 11, Šiřina 9. Fauly:
23:25. Trestné hody: 25/15 - 21/18. Trojky: 7:6. Doskoky: 50:27 * Brno - Kolín 108:86 (20:15, 53:36,
80:71). Nejvíce bodů: Krakovič 20, Marič 16, Prášil 12, Dygrýn a Norwa po 11 - Bryant 27, Machač 17,
Faifr 11. Fauly: 23:21. Trestné hody: 13/10 - 30/24. Trojky: 12:8. Doskoky: 31:27 * USK Praha - Ústí nad
Labem 81:92 po prodl. (27:23, 38:41, 54:58, 75:75). Nejvíce bodů: Nikolič 17, Michal Mareš 16, Feštr a
Grunt po 14 - Laroche 27, Vette 19, Alič 14. Fauly: 24:18. Trestné hody: 17/12 - 33/26. Trojky: 7:8. Doskoky: 36:34 * Děčín - Prostějov (dnes. tj. 9.3., 18:00 , PP ČT Sport ).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 38. 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
BC GEOSAN Kolín
QANTO Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno

V1

V2

P1

P0

17
28
26
24
19
18
16
15
13
13
11
7

1
7
9
12
18
18
20
21
23
24
25
29

1588:1249
2825:2564
3031:2724
3073:2903
2898:2814
2896:2949
2746:2736
2986:3129
2720:2903
2800:3002
2532:2700
2598:3020

94.4
80.0
74.3
66.7
51.4
50.0
44.4
41.7
36.1
35.1
30.6
19.4

Extraliga juniorů:

Tým

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

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

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

SESTAVA
FRÝDKU
-MÍSTKU:

Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Štrbová,
Závodná, libero Kedzia. Střídaly: Melicharová, Turbak,
Kavková.
Trenér: Pavel Kožuch.

UNIQA extraliga; nadstavbová část - 27. kolo

o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

Jak na to? nalistujte stranu 28
20. kolo: Trutnov – Valosun Brno 60:49, Hradec Králové – SŠMH Brno 73:61,
Slovanka – Sparta Praha 88:73, Jablonec nad Nisou – Karlovy Vary 76:63, USK
Praha – Ostrava 97:63, Strakonice – TJ OP Prostějov 65:45.

Královo Pole
Brno

0

VK AGEL
Prostějov

3

V1

V2

P1

P0



Tým

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
19
15
14
14
13
13
9
7
5
3
1

3
3
7
8
8
9
9
13
15
17
19
21

1728:1320
1709:1392
1604:1295
1640:1426
1488:1351
1577:1502
1628:1532
1311:1292
1561:1662
1354:1750
1265:1706
1251:1888

41
41
37
36
36
35
35
31
29
27
25
23

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

USK Praha
BK SŠMH Brno
BA Sparta Praha
Basket Slovanka
Sokol Hradec Králové
VALOSUN KP Brno
BK Strakonice
SBŠ Ostrava
TJ OP Prostějov
BK Lokomotiva Karlovy Vary
KARA Trutnov
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

skóre min.
20:25
24
14:25
20
19:25
27

Vyklická, Petrovič, Marešová, Field, Nálezková, Toufarová, libero Cebáková. Střídaly: Onderková, Hrazdírová,
Diatková.
Trenér: Andre Gonzalez.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Markevich, Karg, Simon, Kossányiová, Borovinšek,
Weiss, libero Kovářová. Střídaly: Soares, Gambová,
Bogdanovic.
Trenér: Miroslav Čada.

„Odvedli jsme kolektivní standard.“
trenér Miroslav Čada
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DALŠÍ VÝSLEDKY NADSTAVBY EXTRALIGY
26. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Ostrava - Brno 3:1 (17,-17, 22, 14). Nejvíce bodů:
Kojdová 19, Zedníková 14, Zemanová 12 - Toufarová 14, Vyklická 13, Marešová 8.
27. kolo - SKUPINA o 1. až 5. místo: Frýdek-Místek - Olymp Praha 3:1 (22, -21, 18, 22).
Nejvíce bodů: statistiky nehlášeny.
24. kolo - SKUPINA o 6. až 9. místo: SG Brno - Přerov 0:3 (-15,-11,-13). Nejvíce bodů:
Šnellyová 12, Beránková 7, Hudylivová 4 - Gálíková 16, Kohoutová 14, Šťastná 10 * Olomouc Šternberk 3:0 (23, 17, 22). Nejvíce bodů: Dedíková 11, Tinklová 9 - M. Janečková 13, Oborná 8.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRO NADSTAVBU

EXTRALIGA JUNIOREK

Z

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

SESTAVA
OSTRAVY:

Extraliga kadetek:

21. kolo: Hradec Králové – SŠMH Brno 57:85, Trutnov – Valosun Brno 67:55,
Prosek – Strakonice nehlášeno, Pardubice – Slovanka 52:46, USK Praha – Ostrava
63:47, Sparta Praha – TJ OP Prostějov 80:52.
22. kolo: Trutnov – SŠMH Brno 39:86, Hradec Králové – Valosun Brno nehlášeExtraliga juniorek:
19. kolo: Hradec Králové – Valosun Brno 53:62, Trutnov – SŠMH Brno 41:77, no, Pardubice – Strakonice 68:45, Prosek – Slovanka 66:77, Sparta Praha – Ostrava
Jablonec nad Nisou – Sparta Praha 78:82, Slovanka – Karlovy Vary 80:43, Strako- 71:56, USK Praha – TJ OP Prostějov 70:53.
nice – Ostrava 69:52, USK Praha – TJ OP Prostějov 62:41.



SESTAVA
PROSTĚJOVA:

„Na rozdíl od horšího výkonu v Ostravě
fungovala naše koncentrace na sto procent.“
kapitánka Prostějova Solange Soares
strana 37

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

EXTRALIGA JUNIORŮ

19

Rozhodčí: Bydžovský a Záhorcová. Čas: 71 minut. Diváků: 200.

VÝSLEDKY BASKETBALOVÉ MLÁDEŽE
21. kolo: Orli Prostějov – USK Praha 53:62, Ostrava – Litoměřice 109:63, Zlín
– Vyšehrad 66:57, Brno – Sokol Pražský 74:54, Písek – Pardubice 75:93, Sparta
Praha – Nymburk 78:60.
22. kolo: Ostrava – USK Praha 77:56, Orli Prostějov – Litoměřice 69:58, Brno –
Vyšehrad 83:61, Zlín – Sokol Pražský 56:98, Sparta Praha – Pardubice 58:72, Písek
– Nymburk 77:84.

25:14

Rozhodčí: Grabovský a Vachutka. Čas: 61 minut. Diváků: 400.

AKCE prodloužena

KAM NA HÁZENOU?
16. kolo, neděle 15. března: Velké Meziříčí - Sokol II Prostějov (sobota 14.3.,
17.00), Ivančice - Brno „B“ (sobota 14.3., 17.00), Kostelec na Hané - Juliánovv
(10.30), Hustopeče - Napajedla (10.30), Maloměřice - Kuřim (10.30), Bohunice
„B“ - Telnice (15.00).

Z

18
35
35
36
37
36
36
36
36
37
36
36

0

3. set:

Z

V1

V2

P1

P0

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
17
17
15
14
14
8
6
6
6
6
3

2
5
5
7
8
8
14
16
16
16
16
19

1745:1204
1660:1243
1735:1432
1568:1306
1667:1465
1501:1391
1305:1577
1351:1604
1284:1539
1194:1519
1225:1613
1252:1594

42
39
39
37
36
36
30
28
28
28
28
25

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

23 22 1 0 0
69:5
1843:1328
68
23 14 1 0 8 48:32
1815:1625
44
24 14 0 2 8 49:33
1881:1741
44
23 9 2 0 12 37:43
1705:1739
31
23 9 0 2 12 37:46
1779:1831
29
SKUPINA O 6. AŽ 9. MÍSTO
1. SK UP Olomouc
22 13 1 0 8 45:31
1682:1600
41
2. Volejbal Přerov Precheza
22 8 0 2 12 33:45
1670:1751
26
3. TJ Sokol Šternberk
22 4 3 2 13 27:52
1575:1833
20
4. VK SG Brno
22 0 1 1 20 7:65
1262:1764
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.

24
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e Ana Bogdanovic

původní reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Konec druhé světové války s sebou přinesl mnoho
šťastného a radostného. Něco
pro Večerník
zlého se stalo historií, něco nového začalo psát svou první kapitoJosef
lu. I to je příklad prostějovského
POPELKA
folklorního souboru Mánes, který
právě letos slaví své významné jubileum. Oslavy sedmdesátého výročí tohoto úspěšného tělesa mělo
příležitost zažít hned několik stovek příznivců. Ti byli svědkem bohatého kulturního programu od začátku až do konce Hanáckého bálu,
jenž byl vyvrcholením oslav již zmiňovaného jubilea.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Uplynulou sobotu se folklórní
nadšenci sešli v prostějovském Národním domě, aby si společně připomněli vznik tanečního souboru
Mánes. „Bylo to období radosti,
kdy nemůžeme ještě mluvit o sou-

boru jako takovém, šlo spíše o zájmový kroužek, ale již v padesátých
letech získal Mánes své renomé
a vystupoval i na několika zahraničních festivalech. Tím v rámci České
republiky dosahoval stále větší po-

pularity,“ zavzpomínal na vznik hanáckého folklóru dlouholetý člen
souboru Mánes Petr Vysloužil.
Co vše se členům za uplynulá léta
podařilo naučit předvedli přítomným divákům v úvodním vstupu
Hanáckého bálu. A že se bylo opravdu na co dívat. Současní ale i bývalí
členové předvedli své taneční kompozice a díky tradičnímu hudebnímu doprovodu, folklórní skupinou
Ječmeni, také svůj pěvecký talent.
„Nezbývá mi, než vyzdvihnout kvality našeho hudebního doprovodu,
díky kterým můžeme prezentovat
svá taneční vystoupení. Důkazem
jejich úspěchu je nové, v pořadí již
páté album, s příznačným názvem
Masopust,“ podtrhnul důležitost
každého člena Petr Vysloužil.

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

KONCERT ARAKAIN&LUCIE BÍLÁ!

O

RM
ADA

Z

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás také
v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil během minulého týdne další SOUTĚŽ
O VSTUPENKY, tentokrát na 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 tento PÁTEK 13. BŘEZNA 2015 ve
Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, díky Večerníku jste měli možnost vyhrát vstupenku a být u toho ZADARMO!
Dnes přinášíme pětici z vás, na které se usmálo štěstíčko, a sobotní koncert si budou moci pořádně vychutnat.
Mezi šťastlivce patří:
* Lenka POPELKOVÁ, Hvozd 115 * Lucie SNÁŠELOVÁ, Zahradní 580, Konice
* Ivana SCHMIDTOVÁ, Kaple 39, Čelechovice na Hané * Pavel DOMINIK, Okružní 129, Prostějov
* Michaela BRADÍKOVÁ, Klopotovice 84
Vstupenky budou připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.
Výhercům gratulujeme a přejeme příjemnou zábavu.

RYTMUS míří do Prostějova
a s ním celý KONTRAFAKT!
PROSTĚJOV Největší show na
střední Moravě se blíží! Slovenská
hip hopová elita KONTRAFAKT
ve složení RYTMUS, EGO, DJ
ANYS míří do Prostějova, načež je
doprovodí česká rapperská hvězda
EL NINO. Exkluzivním mediálním partnerem koncertu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vše vypukne 24. dubna od 20:00 hodin.
Důležitá zpráva pro naše čtenáře
a příznivce hip hop i rap music!
Slovenské uskupení Kontrafakt má
namířeno do prostějovského Společenského domu, kde to pořádně
roztočí se svými věrnými fanoušky. Exkluzivní show Rytmuse, Ega
a DJ Anyse bude při jejich zdejším
vystoupení v „Kasku“ doprovázet
i přední český rapper El Nino, kterého nejen hudební experti jistě znají
i z televizních obrazovek (zejména
z poslední řady reality show VyVolení - pozn. red.).

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

Součástí folklórního souboru Mánes je i dětský soubor Mánesáček,
který úzce spolupracuje a společně
vystupuje na různých kulturních
akcích. Také nejmladší členové
předvedli všem přítomným, že se
prostějovská veřejnost nemusí bát
o budoucnost hanáckého folklóru.
„Jsme velice rádi, že s Mánesáčkem takto spolupracujeme. Dětí,
které navštěvují tento soubor, je
stále hojný počet, což nám zaručuje pokračování kulturních tradic,“
nezapomněl na spojení s dětským
souborem současný manažer Petr
Vysloužil.
Velký aplaus sklidili nejen všichni
členové, kteří se podíleli na úžasném zážitku, ale také současná vedoucí souboru Mánes paní Marie

Vysloužilová. Ta v těchto dnes slaví
své životní jubileum, a tak došlo i na
slavnostní poděkování za dlouholetou a obětavou práci, která trvá již
neuvěřitelné tři desítky let. „Je něco
neuvěřitelného být po takovou
dobu součástí úžasného kolektivu
a užívat si společné chvíle. Vždy
mi to dodá spoustu energie, když
sleduji, jak si moji tanečníci vedou
a hlavně, že se neustále líbí široké
veřejnosti,“ neskrývala dojetí Marie
Vysloužilová.
Poté se všichni účastníci bálu přesunuli do prostor Národního domu,
kde je také čekal bohatý kulturní
program. V prostorách restaurace
hrála po celý večer cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště, jenž udržela dobře naladěnou

společnost až do úplného závěru.
Na své si přišli ale i příznivci břišního tance, kterého se bravurně zhostila orientální tanečnice Jahanara.
V přednáškovém sále Národního
domu si hosté připomněli své taneční umění za doprovodu skupiny
Romantica a kdo neměl ještě dost,
mohl se ve sklípku vyřádit hudební produkcí J. Krejčíře. Vyplněním
již tak bohatého programu bylo
vystoupení Buď ZUŠ + High Society odměněno také obrovským
aplausem.
Co dodat na závěr? Snad jen popřát všem minulým, současným,
ale i budoucím členům mnoho
radosti a úspěchu do další sedmdesátky s vírou, že těch let bude
mnohem více.

Jan Přeučil s Evou Hruškovou
Při vernisáži obrazů Ivety Pekové
zahájili výstavu Avatarka praskala ve švech
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV V pátek 6. března
bylo v Avatarce doslova nabito. Důvodem bylo zahájení výstavy mladé
prostějovské malířky Ivety Pekové,
které mělo „hvězdnou účast“. Pozvání autorky přijaly hned tři slavné
osobnosti: kostelecký rodák, herec,
moderátor, tanečník, choreograf
a pedagog Jiří Zbořil a herec Jan
Přeučil se svou manželkou, první
českou filmovou „Popelkou“ Evou
Hruškovou.
Vernisáž s takovými hosty si samozřejmě nemohlo nechat ujít několik desítek
nadšených Prostějovanů. Divácká účast
jistě potěšila nejen vedení kavárny, ale

Jan Přeučil s Evou Hruškovou drží koláž, kterou od autorky Ivety Pekové
dostali darem.
Foto: Patrik Zatloukal
i samotnou autorku i její slavné hosty,
kteří se v příjemných prostorách kavárny
cítili podle svých slov hned jako doma.
Při zahájení výstavy s názvem „Já a štětec“ se slova ujali postupně všichni, vyzdvihli mládí Ivety Pekové a její dětsky
hravý a barevný pohled na svět, který
z každého vystaveného obrazu, koláže
či komiksu doslova vyzařoval. Dva obrazy si hned na místě také zakoupili.
Autorka má za sebou jednu samostatnou výstavu v Galerii U Hanáka.

Ve své tvorbě se inspiruje přírodou,
ale především v historii, zejména
v období kolem druhé světové války
či v dějinách Ruska. „ Vždy dbám
na propracovanost a kompaktnost.
Jsem na začátku dlouhé cesty, bez
zkušenosti, mým cílem je stále se
zdokonalovat,“ doplnila ještě ke své
tvorbě Peková.
Výstavu barevných obrazů a koláží Ivety Pekové „Já a štětec“ můžete v Avatarce vidět až do 7. dubna.

V Němčicích vzali divadelníci bál letem světem

Foto: internet
„Půjde o perfektně propracovanou
koncertní show, která patří k tomu
nejlepšímu, co lze na českých a slovenských hip hopových podiích slyšet,“ slibují za pořadatele z agentury
HITTRADE Petr Zlámal.
Předprodej vstupenek na tuto exkluzivní show již běží. Vstupenky lze zakoupit od 260 Kč na předprodejních
místech - Klenoty Eva, Restaurace
Koliba, Hudebniny Tyl, Ticketart.

Možnost zakoupit vstupenky je
i v Olomouci (Nugget Store, Šantovka). Opravdové fajnšmekry určitě
potěší nabídka speciálních VIP vstupenek za 499 Kč, které obsahují řadu
výhod.
Pro více informací sledujte www.hittrade.cz. a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je exkluzivním mediálním
partnerem celé akce a připraví pro
vás i soutěž vstupenky.

3:0

jak se utkání vyvíjelo...

Pod vedením Marie Vysloužilové (ve výřezu vpravo nahoře) se na jednom pódiu sešli malí i velcí, současní
i minulí tanečníci, kteří jsou úzce spojeni se souborem Mánes.
3x foto: Josef Popelka

NĚMČICE NAD HANOU Viděli
jste, že by někdo dorazil na ples ve
skvěle padnoucím fraku a na koloběžce? Že ne? Pak jste očividně nebyli na Divadelním plese, který se
v sobotu konal v sokolovně v Němčicích nad Hanou.
Kromě koloběžkářů na bále skotačili také šejci ze Saúdské Arábie, piráti
z Karibiku, bohové z Řecka, důchodci
z Francie a řada dalších více či méně
exotických návštěvníků. Jejich vřelá
družba s normálně oblečenými Němčičáky přitom působila velice rozverně.
Pořádající Divadelní spolek Na Štaci
pojal svůj letošní bál jako cestovatelskou párty. „Loni při třicátém ročníku
jsme začali s tradicí tematických plesů.
Tehdy se tu konalo setkání hipíků, tentokrát jsme to udělali v cestovatelském

M¾åMQW

Foto: www.vkprostejov.cz

končící nadstavby dá volno výše zmíněné Karg a doma proti Ostravě nasadí do základní sestavy uzdravenou
Bogdanovic. „Jsem rád, že Ana už je
schopná nastoupit do soutěžního
utkání a rozehrát se před poslední
částí sezóny. Pro play off totiž potřebujeme mančaft v plné síle,“ doplnil
kormidelník úřadujících šampiónek
republiky.

Dvojice pro ètvrtfinále
81,4$H[WUDOLJ\zHQ
VK AGEL Prostìjov – TJ Sokol Šternberk
PVK Olymp Praha – VK Pøerov
7-)UÙGHN0ÉVWHNs6.832ORPRXF
Královo Pole Brno – TJ Ostrava

ek porazil Olymp
V extraligové grupě o 6. až 9. místo si sedmý post definitivně zajistil Přerov drtivým
triumfem na půdě beznadějně posledního SG Brno, kde čtvrteční duel skončil
0:3 (-15, -11, -10). „Dnes to bylo hledání
sestavy, která by byla schopna odehrát
zápas. Na postě smečařek se trápíme
s nemocností, což ovlivnilo celé utkání,“
posteskl si lodivod mladých Jihomoravanek Marek Meriač. „Myslím, že to bylo
jednoznačné střetnutí. I když méně zkušený soupeř dnes nekazil servis, tak jsme
to dobře odpřihrávali. Navíc domácí dělali
hodně chyb v útoku, což nám hru ulehčilo,“ v klidu konstatoval trenér přerovského
VK Libor Gálík.
V pouhou formalitu se tak změnilo sobotní hanácké derby mezi Olomoucí
a Šternberkem, v němž SK UP potvrdil
oprávněnost své šesté pozice skolením
osmého TJ Sokol 3:0 (23, 17, 22). „Byl
to vyrovnaný zápas s velkým množstvím
chyb z naší strany, přesto jsme dosáhli na
povinnou výhru,“ konstatoval Alex Ferguson olomouckého volejbalu Jiří Teplý.
„Chtěli jsme dnes získat alespoň set, což
se nám však nepodařilo,“ mrzelo šternberského kouče Martina Hrocha. (son)

pro ženy VK
proti Ostravě
VIDEO&FOTO GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Krátce před půlnocí si francouzští důchodci v podání průvodců celého
večera zaskotačili při kankánu s šikovnými mademoiselles z tanečního
souboru Kanafas.
Foto: Martin Zaoral
duchu,” prozradil jeden z organizátorů.
Podařený ples pravidelně kořenily
vtipné výstupy členů DS Na Štaci
stejně jako půvabné a pohybově velmi

nadané tanečnice z českotěšínského
souboru Kanafas. K tanci pak všem
přítomným hrála osvědčená skupina
Peter´s music.
(mls)

směrem k play off hodit. Pokud nyní
zahrajeme na své obvyklé úrovni,
věřím v dobrý výkon i v jednoznačné
vítězství,“ pravil kouč „vékáčka“ Miroslav Čada.
Výzvou pro jeho tým už v současné
době pochopitelně je rovněž dokončit
letošní sezónu pokud možno bez
porážky od českého protivníka.
„Tohle by nás samozřejmě potěšilo,
ale především půjdeme za splněním
posledního cíle aktuálního ročníku
v podobě zisku dalšího mistrovského
titulu,“ zdůraznil Čada.
(son)
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Parádní výkon celého týmu působivě smetl Frýdek!
VK PV
TJ S FM

SOUBOR MÁNES
VELKOLEPĚ SLAVIL

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky daly zapomenout na slabší
produkci z pondělní dohrávky v Ostravě a ve 26. kole UNIQA extraligy
žen ČR 2014/15 místo toho ukázaly,
na co výkonnostně mají. Odnesl to
výběr Frýdku-Místku, který trvalému
tlaku perfektně šlapajících obhájkyň
titulu vůbec nestačil a z palubovky VK
AGEL si odvezl krutý debakl.

VÝCHOZÍ SITUACE
Jen tři dny před tímto zápasem Hanačky předvedly u polských hranic možná

svůj nejhorší výkon v letošní sezóně, byť
nakonec ostudnou porážku odvrátily.
Přesto měly velkou motivaci herní výpadek odčinit a kvalitní produkcí ukázat,
že jejich volejbalová tvář je během aktuálního ročníku úplně jiná. Sokol naproti
tomu chtěl navázat na minulé vydařené
duely, navíc měl v případě bodového
zisku ještě teoretickou šanci zabojovat
o druhé místo tabulky.

OBRAZ HRY
Už samotný výsledek napovídá, že
Agelky měly jednoznačně navrch. A bylo tomu skutečně tak ve všech herních
činnostech. Při maximální koncentraci
výborně podávaly, čímž soupeře hned
od začátku výměn dostávaly pod permanentní tlak. Samy přitom kromě
první poloviny úvodní sady dobře přihrávaly a tím pádem mohly následně
rozvíjet pestré, zároveň velmi účinné
kombinace v útočné fázi. Když navíc
přidaly hodně kvalitní obranu na síti i
v poli, vznikl mezi oběma týmy výrazný
herní rozdíl minimálně dvou tříd, neboť
se skvělým výkonem VK ostře kontrastovalo čím dál větší trápení TJ.

doby totiž Sokolky dokázaly tlačit servisem, využívaly občasných nepřesností
domácího kolektivu a držely vyrovnaný
průběh i stav 12:12. Pak ale přišel prudký zlom. Vékáčko přestalo chybovat,
dalo průchod své velké volejbalové síle
a zbytek utkání se změnil v naprosto jednostrannou partii. Obrovskou převahu
favorita dokládá, že v každé ze tří částí
zaznamenal minimálně šest bodů v řadě
za sebou.

OSOBNOST DUELU

=$=1÷/21$7,6.29&(
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:

„Chtěli jsme odčinit nepovedený duel v Ostravě, tím větší motivaci celý náš tým měl. Frýdek
je navíc dobrý, proto jsme se na něj důkladně připravili a zahráli mnohem lépe než v pondělí
i ještě předtím na Olympu. Tentokrát byl náš výkon po všech stránkách výborný, soupeři jsme nedali
žádnou šanci. Pozitivem je i naskočení Any Bogdanovic po delší zdravotní pauze, a kdyby Míša Zatloukalová nebrala antibiotika, šla by během utkání na plac také ona.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:

„Úplný začátek nebyl nic moc, ale poměrně rychle jsme se dostaly do tempa a celý zápas jsme pak měly
jasně pod kontrolou. Na rozdíl od horšího výkonu v Ostravě fungovala naše koncentrace na sto procent, od čehož se odvíjela celkově kvalitní hra a jednoznačný výsledek v náš prospěch. Dobrá práce.“

Pavel .2l8&+KODYQÉWUHQÅU7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
Složitě se vybírá, neboť výborně ve „Těžce se mi mluví. Určitě jsme předvedli nejhorší výkon za dobu, co jsem u družstva, vinou
čtvrtek zahrály úplně všechny pros- toho, že ani jedna z hráček nepodala aspoň padesátiprocentní výkon. Spíš to od většiny bylo ještě
tějovské plejerky. Největší kredit však horší a nenašla se žádná, jež by dnes náš volejbal pozvedla třeba pouhou bojovností. Snad šlo
zasloužila Barbora Gambová coby o dílčí výpadek a v příštích zápasech se vrátíme k předchozí kvalitní hře, kterou jsme se v minulých utkáních prezentovali.“
obvyklá náhradnice, která tentokrát abKatarina DUDOVÁNDSLW½QND7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
solvovala celý mač a svou příležitost po
„Vybraly jsme si černý den, takhle špatně jsme v letošní sezóně snad ještě nezahrály. Snad to bylo
naskočení z lavičky využila na víc než poprvé a naposledy. Naopak soupeřky po problémech v Ostravě viditelně zapnuly na plné obrátky,
sto procent. Mladá smečařka výtečně nám se vůbec nic nedařilo a tím pádem jsme to pořádně slíznuly.“
bránila jak blokařsky, tak hlavně v poli,
účinně podávala, s vysokou úspěšností la moc, neboť střídala až během znalce volejbalu schopné ocenit perpřihrávala a různorodým způsobem se třetího dějství, nicméně i její krátký fektní představení Agelek, panovala
comeback potěšil a ještě víc rozzářil už v hale Sportcentra DDM velice příprosazovala v útoku. Parádní výkon.
jemná divácká kulisa. Navýsost spotak hodně povedený večer.
kojení příznivci aplaudovali krásným
ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
akcím domácího mančaftu, místy se
ATMOSFÉRA ZÁPASU
Po více než čtvrt roku trvající zdravotbavili oboustranně pohlednými výZLOMOVÉ MOMENTY
ní pauze se do zápasového zatížení Standardní. Do hlediště dorazily čty- měnami a měli radost z toho, jak špičvrátila domácí blokařka Ana Bogda- ři stovky fanoušků, což je na řadový kový volejbal jejich družstvo dokáže
Za celé střetnutí byl pouze jeden a přišel novic. Téměř dva metry vysoká ča- souboj vcelku solidní návštěva. A díky předvádět.
hned v polovině zahajovacího setu. Do té hounka ze Srbska toho sice neodehrá- tomu, že se vesměs jednalo o dobré Statistiky z utkání najdete na straně 23.

V Králově Poli vyhrál Prostějov bez větších problémů =$=1÷/21$7,6.29&(

BRNO Sice to nebyla tak parádní jízda jako ve čtvrtek s Frýdkem, přesto
však spolehlivý výkon volejbalistek VK AGEL Prostějov stačil i ve 27. kole
UNIQA extraligy ČR 2014/15 k hladkému vítězství. Ženský výběr KP Brno
totiž suverénnímu lídrovi tabulky vyrovnaně vzdoroval jen místy, většinu
zápasu tahal za kratší konec provazu a výhra tak putovala padesát kilometrů
na severovýchod. V čele pořadí teď má vedoucí ekipa před posledním dějstvím nadstavbové části obří náskok čtyřiadvaceti bodů!
Rozjetý prostějovský stroj se však za
jak se utkání vyvíjelo...
stavu 4:9 zadrhl, neboť do projevu faBodový vývoj - první set: 0:3, 3:5, vorita se vkradla nepřesnost, zatímco
3:7, 4:9, 6:9, 9:10, 10:12, 12:12, Jihomoravanky zlepšeným servisem
12:15, 13:17, 14:19, 16:21, 18:21, i obranou rychle ztrátu dotáhly (9:10).
20:23, 20:25. Druhý set: 0:1, 2:1, 2:3, Herní projev vékáčka rázem připomínal
3:6, 8:10, 8:17, 11:20, 13:20, 13:22, nepovedený duel v Ostravě, ale naštěstí
14:25. Třetí set: 0:4, 2:4, 4:6, 4:8, se Agelky včas vzpamatovaly a druhou
5:9, 10:9, 10:13, 11:15, 15:16, 15:18, polovinu vstupní sady zvládly opět na
17:19, 17:22, 19:22, 19:25.
mnohem vyšší úrovni. Hlavně platilo,
Mančaft z Hané neponechal v úvodu že pokud kvalitně přihrávaly, tak sponic náhodě a koncentrovaným, po všech lehlivě útočily. Což stačilo k poměrně
stránkách dobrým výkonem domácí bezpečnému zisku zahajovacího dějství
od začátku jasně přehrával (0:3, 3:7). – 20:25.

Jenže domácí plejerky dál riskovaly podání, a když jim vycházelo, dostávaly
obhájkyně titulu do problémů (2:1).
Opačně ale platilo totéž, navíc Čadův
soubor o dost méně kazil. Tím dokázal
odskakovat ve skóre tak, jako při obratu na 3:6. Následná pasáž byla znovu
vyrovnaná, než naše družstvo vystřihlo
během pár minut tři bodové bloky, při
servisu Karg mu to celkově šlo skvěle
a zrodil se tak klíčový trhák sedmi vítěznými výměnami za sebou (8:10 – 8:17).
O výsledku druhé části tedy bylo předčasně rozhodnuto, závěr jen kosmeticky
upravil skóre ještě víc ve prospěch papírově silnějšího kolektivu – 14:25.
V tu dobu měly úřadující mistryně republiky už hodně navrch a svůj stupňovaný
výkon přenesly i do prvních okamžiků třetího setu (0:4). Poté ovšem poněkud polevily, čímž daly soupeřkám šanci ještě s prů-

Andre GONZALEZ - hlavní trenér Královo Pole Brno:

„Dnešní zápas určitě nepostrádal bojovnost, některé pasáže ukazovaly kvalitní volejbal. Celkově
byl však Prostějov lepší než my a zaslouženě zvítězil.“

Sandra ONDERKOVÁ - kapitánka Královo Pole Brno:

„Podaly jsme bojovný výkon, část utkání se nám dařilo se soupeřem držet krok. V koncovce prvního ani třetího setu jsme ale bohužel neudržely koncentraci.“

Miroslav ÈADA - hlavní trenér VK AGEL Prostìjov:

„Bylo to bojovné střetnutí s řadou pěkných výměn, kdy na obou stranách dobře fungovaly
obrany. Brnu zahrála nejlépe Field, zatímco my jsme odvedli kolektivní standard a to stačilo na
třísetové vítězství.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:

„Vždy nám chvilku trvá, než se v brněnské hale zorientujeme. Myslím však, že jsme utkání měly
pod kontrolou. Domácí udělali několik změn, kdy například blokařka útočila pipe. S tím jsme se
ale nakonec vyrovnaly a utkání zvládly.“
(son)

během střetnutí něco udělat. Špatného
příjmu VK a nepřesností v mezihře využilo KP k otočení vývoje šňůrou pěti bodů
z 5:9 na 10:9, leč AGEL oplatil podobnou
mincí (10:13). A tahle okamžitá reakce
na vznikající krizi rozhodla, byť protivnice

nepřestaly bojovat a zanedlouho téměř
vyrovnaly (11:15 – 15:16). Koncovku si
však naše ženy zkušeně pohlídaly, čímž
oslavily devatenáctou výhru bez ztracené
sady v tomto ligovém ročníku – 19:25
a 0:3.
(son)

Agelky ztratily v této extraligové sezóně první bod,
v Ostravě nečekaně zvítězily jen těsně po boji 3:2!
TJ OST
VK PV

2:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
5:3, 5:6, 7:8, 9:8, 9:10, 13:14, 16:14,
16:17, 17:19, 20:21, 20:24, 21:25.
Druhý set: 3:2, 3:8, 6:8, 10:9, 11:11,
13:11, 13:13, 15:13, 15:19, 18:19,
18:22, 20:23, 20:25. Třetí set: 1:1,
3:1, 5:2, 7:4, 7:6, 8:9, 10:9, 10:11,
13:12, 13:14, 16:14, 17:19, 19:19,
19:21, 23:21, 25:22. Čtvrtý set: 1:1,
4:1, 5:4, 7:4, 7:6, 10:6, 12:9, 14:9,
14:11, 16:11, 16:13, 17:15, 19:15,
22:16, 23:19, 25:21. Pátý set: 1:0,
1:2, 3:3, 3:5, 4:9, 6:10, 6:15.
OSTRAVA Ne moc daleko k překvapivé senzaci chybělo v dohrávce 23. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2014/15
mezi TJ Ostrava a VK AGEL Prostějov. Domácí bojovnice dokázaly nečekaně smazat ztrátu dvou setů a v pozici
jasného outsidera dotlačit pondělní
bitvu až do tiebreaku. V něm už dominoval předtím zaskočený favorit, ale
s těsným vítězstvím naše volejbalistky
spokojené rozhodně být nemohly. Byť
nakonec po velkém boji uhájily svou
neporazitelnost v aktuálním ročníku
českých soutěží.

Kouč Hanaček nechal odpočívat první
nahrávačku Weiss a smečařku Markevich. Bez těchto dvou opor se hostující
tým zpočátku hledal, mírně navrch
měly odhodlaným nadšením hýřící Severomoravanky (2:0, 5:3). Vzápětí sice
favorit otočil na 5:6, ale dál zbytečně
chyboval a tím domácímu družstvu
umožňoval držet krok. V polovině
vstupní sady výběr TJ třemi body za sebou dokonce strhl průběh zpět na svou
stranu (13:14 – 16:14), když výkon
„vékáčka“ stále nebyl vůbec dobrý. Prostějovský lodivod řešil nastalou situaci
vysláním Weiss na hřiště a se zkušenou
tvůrkyní hry ve svém středu Agelky získaly jak potřebnou jistotu, tak bezpečně
zachránily osud úvodního dějství navzdory třem zkaženým servisům v koncovce – 21:25.
Do druhého setu znovu vyběhla nahrávačská dvojka našeho kolektivu Zatloukalová a tentokrát už se jí vedlo mnohem
lépe. Z toho těžil celý mančaft, kterému
pomohla i šestibodová šňůra při výborném podání Kossányiové znamenající
prudký obrat z 3:2 na 3:8. Škoda, že
hned poté Čadovy svěřenkyně citelně zaváhaly, čímž se protivnice vrátily
zpátky do hry včetně bleskového překlopení skóre v jejich prospěch (10:9)!
Úřadujícím mistryním haprovala hlavně
přihrávka a trápení kulminovalo stavem
15:13, teprve pak zase zapnuly na vyšší
obrátky. Simon kvalitně zaservírovala,

všechny její parťačky též zabraly na sto
procent a rázem to bylo 15:19. I přes následné zaváhání (18:19) již AGEL tuhle
výhodu z rukou nepustil, závěr se opět
nesl v poměrně klidném duchu – 20:25.
Zdálo by se, že naše ženy budou schopné poučit se z dosavadního vývoje střetnutí a dají si pozor na vstup do třetí části.
Místo toho znova přenechaly iniciativu
sokovi, jenž stejně jako v předchozích
sadách šel do menšího náskoku 5:2,
načež se oba týmy neustále střídaly ve
vedení (8:9, 13:12). Obhájkyně titulu
především vinou horšího příjmu nebyly schopné získat výraznější a trvalejší
převahu, naopak ostravská děvčata těžila z dobrého podání, solidního útoku
i obrany a zejména z maximální obětavosti. Přesto se po zvratu ze 17:15 na
17:19 zdálo, že hosté do třetice zvládnou závěrečnou pasáž setu a duel skončí
předpokládaným výsledkem. Místo toho
však koncovku tentokrát fatálně nezvládli
včetně ztracení zdánlivě rozhodujícího
stavu 19:21. Leč parta TJ dala čtyři body
za sebou a v euforii třetí díl zápasového
dramatu úspěšně dorazila – 25:22.
Pommerovy ovečky překvapivě urvaná
sada ještě víc nakopla, což vedlo k jejich
excelentnímu vtrhnutí do čtvrtého dějství (4:1). Hanačky se nestačily divit, co
se to s nimi děje, a dostávaly se do nejvýraznějších problémů proti českému
soupeři v letošní sezóně. Domácí ekipa
prostě hrála životku, hostující družině

se pro změnu skoro nic nedařilo. Tím
pádem rozpumpovaný ansámbl od polských hranic neustále vedl, na své poměry předváděl výtečný volejbal a udivenému VK nepomohl ani fakt, že po střídání
Markevich měl na place papírově nejsilnější sestavu. Takřka nepřekonatelná defenziva (ovšem nejen ta) tudíž Ostravě
vynesla šokující srovnání setového poměru na 2:2, když favorizovaná squadra
marně zkoušela zlikvidovat několikabodové manko – 25:21.
Naše volejbalistky se tak dostaly na
pokraj trpké porážky a slouží jim ke cti

alespoň to, že za dané konstelace zmobilizovaly veškeré své kvality k odvrácení
nemilé blamáže. V tiebreaku dovolily
pátému celku tabulky vzdorovat pouze
zpočátku, aby od skóre 4:5 konečně
sešláply plynový pedál až k podlaze
a nekompromisním vystupňováním do
té doby váhavého výkonu strhly zbytek
mače jednoznačně ve svůj prospěch –
6:15 a 2:3.
Přesto je ostravské utkání pro Agelky důrazným varováním před blížícím se play
off, že není radno kohokoliv ani na chvíli
podcenit.
(son)
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Zdenìk POMMER - trenér TJ Ostrava:

„Výborný sport pro diváka. My jsme předvedli bojovný výkon a ve vyhraných setech soupeře tlačili! Hosté zvítězili zaslouženě, ale já jsem rád za bod, protože je pro nás důležitá nastoupená cesta
směrem k play off. Nyní už se musíme soustředit na Brno.“

Petra POLÁŠKOVÁ - kapitánka TJ Ostrava:

„Pochvala celému kolektivu za předvedenou hru a hlavně chválím Máju Zedníkovou, že jako
správná univerzálka skládala těžké bodové balóny.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:

„Utkání jsme neodehráli dobře. Ve třetím setu jsme třemi hrubými chybami v koncovce dovolili
zvrat a proti euforicky hrající Ostravě jsme pak měli problém otočit zápas. Až pátý set byl jasný v náš
prospěch.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:

„Od začátku jsme měly problém s přihrávkou. Soupeř hrál velice dobře v obraně a my jsme jej nezatlačily servisem, navíc jsme dělaly spoustu chyb. Doufám, že se to nebude opakovat.“

V souboji titánù
uspìl Vakifbank

Prostějov (son) Úvodní zápasy
2. kola play off evropské Champions League volejbalistek naznačily
možné složení závěrečného turnaje Final Four, který počátkem
dubna uspořádá první jistý
účastník Chemik Police. Přiřadit
by se k němu mohly týmy Vakifbanku Istanbul, jenž v mega
bitvě klubových obrů přemohl
Fenerbahce Istanbul, dále jiného
tureckého giganta Eczacibasi Istanbul díky jasnému vítězství nad
Curychem a italského Busta Arsizia po taktéž hladké výhře nad
Dynamem Moskva. Odvety jsou
na programu již v tomto týdnu.
Výsledky 2. kola play off Ligy
mistryň 2014/15 – první utkání:
Vakifbank Istanbul – Fenerbahce
Istanbul 3:1 (23, 26, -19, 16), Eczacibasi Istanbul – Volero Curych
3:0 (21, 19, 22), Busto Arsizio –
Dynamo Moskva 3:0 (14, 22, 18).
Rabita Baku se
zvedla ve Francii

Prostějov (son) Oddílový kolos
z Ázerbájdžánu, který i zásluhou
Agelek senzačně nepostoupil ze
základní skupiny Champions
League, započal s napravováním
své pošramocené reputace v CEV
Cupu. Úvodní duel čtvrtfinále
tohoto druhého nejvyššího evropského poháru absolvovala Rabita Baku na hřišti francouzského
Beziers, kde sice až po boji, ale
přece jen zvítězila 3:1. Také v ostatních dvojicích se napoprvé prosadily mírně favorizované celky.
Výsledky čtvrtfinále CEV Cupu
žen 2014/15 – první utkání: Dynamo Krasnodar – VB Nantes 3:0
(12, 17, 11), VB Beziers – Rabita Baku 1:3 (-22, 26, -14, -21),
Omička Omsk – Galatasaray Istanbul 3:0 (19, 26, 22), Stiinta Bacau
– Atom Sopoty 0:3 (-15, -21, -18).
Odìváøky èekají
bitvy o všechno

Prostějov (son) Po týdenní pauze
pokračovala 2. liga žen 2014/15,
v jejíž skupině C bojují o záchranu
volejbalistky TJ OP Prostějov.
Ty se v důležitém dvojutkání 16.
kola soutěže moc nevyznamenaly, když je papírově srovnatelný
Vsetín na svém hřišti porazil 3:2
(-22, 22, -23, 22, 5) a 3:0 (15, 12,
18). Tím pádem oděvářky zůstaly
na sestupovém devátém místě, ze
kterého se mohou dostat v nadcházejícím klíčovém dvojzápase
předposledního dějství doma proti
Juliánovu. Tabulkového souseda
přivítají v sobotu 14. března od
10.00 a 14.00 hodin (Letní hala TK
Plus u zimního stadionu v Kostelecké ulici).
Pořadí 2. ligy žen C 2014/15 po 32.
kole: 1. Nový Jičín 92, 2. Opava 66,
3. Šlapanice 56, 4. Kylešovice 54, 5.
Bílovec 43, 6. Přerov B 43, 7. Vsetín
41, 8. Juliánov 33, 9. OP Prostějov
33, 10. Olomouc B 19.

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).

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Aktuální volejbalová sezóna se rychle blíží
ke svému závěru, do jejího vypršení momentálně zbývá už
jen půldruhého měsíce. A téhle pokročilé době odpovídá i
situace žen VK AGEL Prostějov,
které mají před sebou poslední
duel nadstavbové části UNIQA
extraligy, a pak už jen závěrečné
play off elitní české soutěže, v níž
usilují o zisk sedmého mistrovského titulu za sebou.
Během minulého týdne Hanačky
udělaly ke splnění stěžejního cíle
další tři vítězné kroky, když uspěly
v Ostravě, nad Frýdkem-Místkem
i na KP Brno. Byť úvodní z těchto tří
střetnutí vyhrály až po velkém boji
a nečekaně těsným poměrem 3:2.
Dílčí zaváhání však hned odčinily
dvěma hladkými triumfy 3:0 po jednoznačném průběhu.
„Sám jsem před časem říkal, že po vyřazení z evropské Champions League
a vítězství v Českém poháru může přijít
určitý herní útlum. To se potvrdilo už

v prvním utkání po finále ČP na Olympu, kde jsme sice vyhráli 3:0, ale po slabším výkonu. No a potom v Ostravě to
bylo z naší strany ještě o dost horší. Tím
víc mě těší, jak holky na pokles formy
zareagovaly, a že v dalších dvou zápasech
vrátily svůj volejbal na dřívější vysokou
úroveň. Tu samozřejmě chceme ve
zbytku tohoto ročníku udržet či ještě vystupňovat,“ zauvažoval hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada.
Původně plánoval pro své svěřenky
právě v současném období intenzivnější fyzickou zátěž v zájmu obnovení kondice. Tenhle záměr však
musel částečně přehodnotit s tím, že
objektivně unavené Agelky nechce
strhat. „Dosavadní průběh sezóny byl hlavně v Lize mistryň velmi
náročný, děvčata toho mají dost za
sebou a vyčerpání je zvlášť na některých hodně znát. Například blokařky Stefanie Karg se Sonjou Borovinšek musely kvůli dlouhodobému
zranění Any Bogdanovic absolvovat
od začátku prosince úplně všechna
střetnutí a prvně jmenovanou teď
dostihly svalové problémy, jež potřebuje odpočinkem vyléčit. Podobné potíže mají i některé jiné hráčky,
proto musíme ohledně nasazení rekondice postupovat s citem a opatrně. V našem současném stavu je spíš
důležité, aby byl celý kádr naprosto

Fotky Zuzany Juračkové uspěly v internetové soutěži
PROSTĚJOV, PRAHA Rodačka z Prostějova se stala únorovou iGirl.
Její snímky, které vznikly v luxusním Maserati Gran Turismo, se díky
tomu objevily například na portálu idnes.cz. Na konci roku čtená-cti
ři tohoto zpravodajského serveru rozhodnou o tom, která z dvanácti
dívek získá ceny za desítky tisíc korun.
„Přiznám se, že o zapojení do soutěže iGirl jsem původně vůbec netušila. Brala
Brala
vapivě
jsem to tak, že ty fotky vznikají pro motoristický časopis,“ nechala se překvapivě
oučasslyšet někdejší finalistka soutěže Miss ČR Zuzana Juračková, která se v ssoučasnosti živí jako modelka.
ze se toProjekt iGirl se přitom mezi čtenáři těší vzrůstající oblibě. Nelze
mu vůbec divit. Spojení krásných českých a slovenských dívek s luxusníem pro oči,
mi vozy na dobře zpracovaných fotkách je skutečným dráždidlem
mého patra.
které většině chlapů zrychlí tep spolehlivěji než výstup do osmého
motný projekt
Castingu na tuto soutěž se loni zúčastnilo přes tři stovky modelek. Samotný
ularizovat stuiGirl zajišťují lidé z občanského sdružení ITpeopleCZ. Jeho cílem je popularizovat
(mls)
dijní obory zaměřené na počítače mezi mladými lidi.
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fit pro play off,“ zdůraznil Čada.
Do vyřazovací fáze extraligy vstoupí ženy vékáčka za necelé dva týdny, když je ve čtvrtfinále čeká dle
předpokladů TJ Sokol Šternberk.
Úvodní dva zápasy série hrané na
tři vítězství přivítá hala Sportcentra
DDM Prostějov v pátek 20. a v so-

botu 21. března shodně od 17.00
hodin, náš kolektiv přitom bude
vysokým favoritem. „Ve své obvyklé roli však nesmíme nic podcenit,
naopak je potřeba kvalitními výkony ovládnout celou sérii co nejjasnějším způsobem,“ plánuje Čada.
Ještě předtím při čtvrteční derniéře

1DEJQFPÊOGFK¾NPÊRCTVPGąK8-#)'.2TQUV÷LQX

Solange Soares:Å&KWĚO\MVPH V extraligovém šlágru Frýdek-Míst
RGÿLQLWRVWUDYVNpWUiSHQt3RYHGORVH´
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hned po pondělním
herně nepovedeném představení
v Ostravě kapitánka žen VK AGEL
jasně řekla: „Z naší strany to byl
špatný výkon, který se doufám
už nebude opakovat.“ O tři dny
později proti Frýdku-Místku nic takového skutečně nehrozilo, neboť
prostějovský tým hrál jako z partesu
a nebezpečného protivníka doslova
zničil. Slova Solange Soares se tudíž
pro čtvrteční večer bezezbytku
naplnila.
ƔƔ Tentokrát můžete být spokojené,
ne?
„Úplný začátek nebyl nic moc, ale
poměrně rychle jsme se dostaly do
tempa a celý zápas jsme pak měly
jasně pod kontrolou. Na rozdíl od
horšího výkonu v Ostravě fungovala
naše koncentrace na sto procent, od
čehož se odvíjela celkově kvalitní hra
a jednoznačný výsledek v náš prospěch.
Dobrá práce.“
ƔƔ Pokud se ještě vrátím do Ostravy,
tamní duel jste podcenily?
„Podle mě to nebylo o nějakém
podcenění. Pravda je spíš taková, že
v letošní sezóně máme za sebou už
docela hodně zápasů včetně mnoha
těžkých, v porovnání s ostatními extraligovými celky jsme absolvovaly
skoro dvojnásobek utkání. Navíc každý
den tvrdě trénujeme a při vší úctě
k českým soupeřům je tahle příprava
mnohdy ještě náročnější než následná střetnutí v lize. Tím pádem roste
únava nejen fyzická, ale i psychická
a řekla bych, že v Ostravě to na nás tro-

chu dolehlo. Občas se stane, že
některý mač nevyjde zrovna
ideálně, což byl právě tenhle
případ. Většinu času jsme to

tam moc nezvládaly
v hlavách, to se
promítlo
do horšího výkonu a dobře hrající soupeř nás dlouho trápil. Na
druhou stranu je pozitivní, že
i natolik nevydařený zápas jsme
dokázaly zlepšením v tiebreaku
zachránit. A někdy je dobře, když
přijde takové dílčí zaváhání. Aspoň
si člověk něco uvědomí a příště si
dá zase větší pozor.“
ƔƔ Vyříkaly jste si nějak ten herní
výpadek ze severu Moravy s tím, že
je potřeba zabrat?
„Nijak moc rozebírat jsme to ani
nemusely. Všechny jsme totiž samy
dobře věděly, že výkon v Ostravě byl
z naší strany kromě úplné koncovky
špatný a že jsme tam zůstaly daleko
za volejbalem, který umíme. V našem
současném družstvu jsou samé profesionálky s vynikajícím přístupem,
tím pádem vůbec nebylo nutné nějak
důrazně promlouvat ani ze strany
hlavního trenéra. Naopak touha
odčinit pondělní nevydařené utkání
vycházela z nás samotných, zevnitř
týmu. Chtěly jsme hned následující
střetnutí odehrát co nejlépe na naší

Foto: Josef Popelka

předchozí úrovni, což se povedlo
a jsme za to rády. Takhle to má být.“
ƔƔ Máte s holkama motivaci třeba
i v tom neprohrát za celý soutěžní
ročník žádný duel s českými soupeři?
„Samozřejmě jdeme do každého zápasu s cílem odvést co nejlepší výkon
a vyhrát, ale na žádné vítězné série či
udržení neporazitelnosti po pravdě
nemyslíme. Tohle řeší spíš média nebo
fanoušci, my se soustředíme na jiné
věci než rekordy. Podstatné je neustále
dobře pracovat, a pokud to děláme,
přicházejí i příznivé výsledky. Za hlavní
přitom považuju, že trvale dokážeme
plnit všechny stanovené cíle. A tím posledním v letošní sezóně zůstává další
mistrovský titul, za jehož ziskem pevně
půjdeme.“

Rodiny vojáků odjíždějících na misi se setkaly přímo v areálu prostějovské
posádky.
Foto: Veronika Zdobinová

PROSTĚJOV Poslední kolo zbývá
odehrát z nadstavbové části UNIQA
extraligy volejbalistek ČR 2014/15
a současně v ní zbývá rozluštit poslední tajenku ohledně výchozího umístění pro vyřazovací play off. Kromě
čtvrté a páté příčky je celé ostatní pořadí před závěrečnými dvěma zápasy už
definitivně dané.
Ženy VK Prostějov absolvovaly během uplynulého týdne hned tři duely.
V Ostravě, nad Olympem Praha i v Králově Poli zvítězily, o čemž podrobně
informujeme na jiných místech tohoto
vydání. A navzdory ztrátě prvního ligového bodíku v letošní sezóně na severu
Moravy vékáčko ještě víc zvýraznilo už
tak velikánský náskok v čele tabulky, který
momentálně činí rekordních 24 bodů!
Ostravská ekipa po pondělním trápení
favorizovaných Agelek potvrdila dobrou
formu i ve čtvrtek přemožením KP Brno
3:1 (17, -17, 22, 14). „Nebyl to tak vyKHFRYDQê]iSDVMDNRSURWL3URVWČMR
YXDOHEHUHPHYFHONX]DVORXåHQČWĜL
ERG\$MHGREĜHåHVHX]GUDYLOD1D
FKPLOQHURYi3ĜHGSOD\RIIQiVþHNi
MHãWČKRGQČSUiFHQD~WRNX³gloso-

YDOKODYQtWUHQpU7-=GHQČN3RPPHU
Ä-VHP]NODPDQê]SRþWXQDãLFKQH
vynucených chyb. Vyrobili jsme jich
SĜtOLã PQRKR QD WR DE\FKRP PČOL
PRåQRVW Y\WYiĜHW YODVWQt ERG\³ laPHQWRYDO NRUPLGHOQtN .UiORYD 3ROH
$QGUH*RQ]DOH]3UiYČPH]LREČPD
PRUDYVNêPLNOXE\VHUR]KRGQHRSR
ĜDGtQDþWYUWpDSiWpSR]LFLSĜLþHPå
YêãHMH]DWtPEUQČQVNiGUXåLQDDGRVW
SUDYGČSRGREQČVYpSRVWDYHQtXGUåt
Sobotní program skupiny o 1. až 5. příčku nabídl tahák jiných tabulkových sousedů mezi třetím Frýdkem-Místkem
a druhým Olympem Praha. A byť domácí
soubor dokázal výsledkově uspět 3:1 (22,
-21, 18, 22), tak navzdory bodovému dotažení rivala zůstane v pořadí po nadstavbě až
za ním, neboť má méně vítězství. „Kromě
druhého setu, kdy jsme povolili na podání,
se nám dařilo soupeře odtlačovat od sítě
aontakmělpotížesesvýmkreativnějšímútokem,“ pochvaloval si kouč Sokolek Pavel Kožuch. „Blahopřeji domácím k vítězství. Utkání bylo dlouhé a divácky líbivé, o možnost
hrát pátý set jsme se připravili sami velkým
množství zkažených servisů,“ našel klíčový
faktor stratég na lavičce PVK Stanislav Mitáč.

Extraligová nadstavba skončí
ve čtvrtek domácím zápasem
PROSTĚJOV Dlouhodobou část
UNIQA extraligy žen ČR 2014/15
uzavřou volejbalistky VK AGEL
Prostějov střetnutím 28. kola
soutěže na vlastním hřišti s TJ
Ostrava. Zápasová derniéra nadstavbové fáze je na programu ve
čtvrtek 12. března od 18.00 hodin.
A tenhle poslední duel před play off dostal pořádný náboj díky týden starému
vzájemnému souboji u polských
hranic, kde domácí Severomoravanky
nečekaně donutily velkého favorita
vydřít těsné vítězství až po pětisetovém

dramatu. Hanačky dovolily nadšeně
hrajícím soupeřkám vyrovnat z 0:2 na
2:2 a teprve v rozhodujícím tiebreaku
jasně dominovaly.
Teď budou chtít Agelky triumfovat
hladce bez jakýchkoliv komplikací,
k čemuž mají ještě vyšší motivaci než
obvykle. „Ostrava ukázala, že dokáže
hrát dost kvalitní volejbal, i když za
vyrovnanost vzájemného utkání na
její půdě mohl při vší úctě hlavně náš
slabší výkon. Aspoň holky na vlastní
kůži poznaly, že nelze nikoho a nic
ani na chvíli podcenit, což se může

PROSTĚJOV Předminulé pondělí
23. února proběhlo v areálu posádky
Prostějov první setkání takzvané Komise pro rodinu 102. průzkumného
praporu generála Karla Palečka. Tato
Komise vznikla pro potřeby rodinných příslušníků, jejichž nejbližší budou v nejbližších dnech nasazeni do
zahraničních operací v Mali a Afghánistánu.
Činnost Komise pro rodinu je zaměřena na poskytnutí podpory
a organizování neformálních setkání rodin vojáků, a to jak před, tak
i v průběhu nasazení vojáků v zahraničí.
„Tato setkání slouží ke sdílení radostí
i problémů, hledání možností jejich

řešení, k předání vlastních zkušeností
a k vzájemné podpoře lidí, kteří se ocitli
ve stejné náročné životní situaci,“ vysvětlila Kateřina Ramil.
Po úvodním slovu velitele praporu Reného Sabely proběhlo představení jednotlivých členů a seznámení s činností
a programem Komise. Poté vystoupil
velitel Pavel Kraina se svou prezentací,
aby si zejména rodinní příslušníci udělali
představu o tom, co jejich nejbližší čeká
v nadcházejícím půlroce.
Setkání probíhalo v uvolněné atmosféře,
pro vojáky a jejich rodiny bylo přichystáno občerstvení, děti mohly tatínkovi
„na cestu“ namalovat obrázek a odnést si
domů omalovánky nebo puzzle. (red)

VFP PROSTĚJOVSKÉHO MAGISTRÁTU: STATISÍCE KORUN PUTUJÍ I DO SOCIÁLNÍ OBLASTI
„Azylovému centru jsme přidali,“ konstatuje první náměstkyně primátora Alena Rašková
PROSTĚJOV Kromě udělení veřejných finančních podpor nad
hranici padesáti tisíc korun do
sportu, o čemž Večerník informoval v minulém čísle, schválili
zastupitelé na svém posledním
jednání rovněž finance z radniční pokladny pro sociální organizace. Největší přízeň magistrátu
si zachovává Azylové centrum,
ovšem vedení města vyjádřilo
uznání i dalším velmi potřebným
organizacím.
„Celková výše uvolněných prostředků do sociální oblasti je přibližně stejná jako v loňském roce.
Nejvíce jsme zvýšili podporu Azylovému centru, které vloni obdrželo
třista šedesát tisíc korun, letos byla
částka navýšena na půl milionu.
Tato organizace nám totiž dělá velkou radost. Stará se nejenom přímo
o své klienty, ale své pracovníky
vysílá i do terénu, kde pečují o bez-

domovce na ulici,“ poznamenala
Alena Rašková, první náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov, která je na radnici přímo zodpovědná právě za sociální oblast.
Zároveň vyjádřila spokojenost
nad tím, že zastupitelé na svém
jednání 16. února schválili napříč
politickým spektrem také finanční
podpory pro ostatní velmi dobře
fungující organizace. „Příkladem
budiž občanské sdružení Lipka,
které se kromě zdravotně postižených občanů stará rovněž o seniory,
pro něž pořádá různé stacionáře
i rehabilitační akce pro seniory.
Opakovaně od nás dostává částku
stoosmdesát tisíc korun Mateřské
centrum Cipísek. Jde o organizaci,
která si v Prostějově vydobyla své
místo a vyvíjí vynikající činnost
jak pro malé děti, tak jejich rodiče.
Společnost Podané ruce provozuje
v Prostějově nízkoprahové centrum

a protidrogové centrum ve Vrahovicích, současně organizuje poradny pro zadlužené. Občanské sdružení Pomocná ruka zase provozuje
asistenční službu a co do kvality je
první v Olomouckém kraji a druhá v celé republice. Za své služby
seniorům či zdravotně postiženým
lidem si účtuje nikoliv hodinovou
sazbu, ale pouze čtvrthodinovou,
což v českém prostředí není obvyklé,“ uvedla Alena Rašková s tím, že
osmdesát tisíc korun obdržel také
Fond ohrožených dětí. Tou nejvýraznější pomocí města této organizaci bylo ale bezplatné předání budovy
v Západní ulici v Krasicích, která po
rekonstrukci bude sloužit pro potřeby Klokánku. „O veřejných finančních podporách pro sociální organizace do padesáti tisíc korun budeme
rozhodovat až v úterý 3. března na
jednání rady města,“ uzavřela toto
téma Alena Rašková.
(mik)

kolik èiní VFP v sociální oblasti

Zdroj: Magistrát města Prostějova

U Ječmínka vládla chutná FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ
EXKLUZIVNÍÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV Po úspěchu předchozích dvou kuchařských show
ze závěru loňského roku vsadili při
prvním letošním podniku organizátoři na francouzské speciality.
Kuchařský kolektiv pod vedením
jednoho z tuzemských mistrů tohoto řemesla Lubomíra Brázdy
a místního šéfkuchaře Vladimíra
Langera opět připravil pětichodové menu, při němž na hosty dýchala z talířů sladká Francie.
Pravda, do slova a do písmene se
tak stalo až v samotném závěru,
při němž coby moučník trůnil ze
žlutého ostrova vanilkové omáčky
čokoládový muffin plněný horkou
čokoládou. Dlužno podotknout, že

pro milovníky čokolády se dal zažít
téměř chuťový orgasmus...
Začátek byl ovšem neméně zajímavý.
Třicítka hostů měla možnost jako studený předkrm ochutnat ústřice. „Počet návštěvníků jsme na doporučení
pana šéfkuchaře omezili, při těchto
pokrmech je třicet porcí maximum,“
vysvětlila vzdušnější prostor nekuřáckého salonku provozovatelka restaurace Miriam Vysloužilová.
K ústřicím jste se mohli postavit
ve třech rovinách - otevřít a vysát,
nechat si otevřít a jenom ochutnat
nebo si tento zážitek vůbec nechat
ujít. Pro takové byla jako náhradní
předkrm přichystána paštika. Pokud byste snad byli na vážkách, co
je zásadní substancí francouzské
paštiky, pak vězte, že to je koňak.
Národní nápoj země galského kohouta, totiž víno, hraje důležitou roli
také v tamější cibulačce. Na víně se
totiž restují cibulky, polévka se neza-

Výborně připravené ústřice si mohli návštěvníci sami vychutnat.

Foto: Tomáš Kaláb

Azylové centrum

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

exkluzivní zpravodajství

Podané ruce o. p. s.

Obvyklá náhradnice VK Prostějov v zápasově nabitém
uplynulém týdnu znova ukázala, že je na ni vzdor
nízkému věku i častějšímu pobytu na lavičce velké
spolehnutí. Třiadvacetiletá smečařka téměř vždy
odvete spolehlivý výkon, občas zazáří a skoro nikdy
nezklame. V posledních třech utkáních Agelek to
platilo bezezbytku.
Bára nejprve odehrála v základní sestavě duel v Ostravě, a byť se favoritovi týmově moc nedařilo, ona
zaznamenala solidních 11 bodů při úspěšnosti útoku 43% a přihrávky 59%. Poté byla s 12 body druhou
nejúdernější plejerkou vékáčka proti Frýdku-Místku (zakončení 60%, příjem 50%) a svou dobrou formu následně
potvrdila i v Brně, kde sice jen střídala, ale přesto dosáhla
na 5 bodů s opět vysokou úspěšností jak útoku 56%, tak
přihrávky 64%. Gambová prostě zase ukázala, že ji trenér
Čada bez obav může poslat do základu.

SVÉST?

odjíždějícími do nebezpečí

200 000
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Šéfkuchař Lubomír Brázda předvádí hostům správné otevírání ústřic.

hušťuje a dává se do ní toast a francouzský sýr (rozhodně ne eidam).
Po relativně známé krmi přišla na
řadu opět francouzská specialita, žabí stehýnka. Jak ujistil kuchař
Brázda, nejsou ze žádné zahradní
ropuchy, nýbrž žab chovaných ve
speciálních farmách. Přesto je lépe
pro první seznámení stehýnka raději obalit ve vinném těstíčku, byť
znalci tvrdí, že lepší jsou upravená
přírodním způsobem. Telecí závitek

na pečené zelenině zvané ratatouille
doplňoval coby příloha méně známý,
ale o to chutnější sýrový koláč. No
a o moučníku už byla řeč.
Večerník se samozřejmě zajímal,
jaké zážitky si hosté z této show
odnesli. Všichni oslovení byli nadmíru spokojeni, míra zkušeností
byla ale rozdílná i v rámci jednoho
stolu. „Žabí stehýnka jsem už chutnal
na přírodní způsob, takže jsem si je
přišel připomenout,“ zazněl hlas toho

Foto: Tomáš Kaláb

zkušenějšího, zatímco kolega naproti
tvrdil, že se s francouzskými specialitami dosud nesetkal.
Získal si už šéfkuchař Brázda
v Prostějově stálé příznivce? „Dva
stoly jsou už stálí hosté těchto show,
ostatní jsou noví. Každopádně jsou to
jiní hosté než naši štamgasti,“ vysvětlila Vysloužilová s tím, že poměrně
vysoká finanční náročnost tohoto
odpoledne možná některé zájemce
odradila.

Koruny
LEVNĚJI
strana 28
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice - chaty
Dne: 23. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: od čísla 980
až po číslo 966 oboustranně + 713,
964, 963.
Obec: Držovice
Dne: 24. 3. 2015 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: prodejna
PRODOMA
Obec: Smržice
Dne: 24. 3. 2015 od 7:30 do 11:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Smržice - celé ulice Blíšťka, Družstevní,
Za Farskou, Trávníky, J. Kotka po č.p.
224 a 341
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 24. 3. 2015 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Němčice nad Hanou - ulice Masary-

kova - levá strana od č.p. 278 po č.501
- směr Měrovice nad Hanou včetně
ulice s č. 427, celá ulice Nádražní.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 26. 3. 2015 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Kostelec na Hané - pravá strana od
Hluchova: ul. Za branou, Gagarinova, Jakubské nám., celé Smetanovo
pořadí, Tyršova č.27 a 31.
Obec: Lešany
Dne: 27. 3. 2015 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: Lešany parc.č. 688
Obec: Čunín
Dne: 27. 3. 2015 od 7:30 do 09:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Čunín - nalevo od silnice ve směru od
Křemence na Stražisko + ulice k ČD.
Obec: Hluchov
Dne: 27. 3. 2015 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec Hluchov, odběratelská trafostanice Hluchov Voding 1 (č. 300756)

Obec: Čunín
Dne: 27. 3. 2015 od 9:30 do 12:00
hod. Vypnutá oblast: část obce napravo od silnice ve směru od Křemence na Stražisko od č. 18, č. 79
a dřevovýroby, včetně celé chatové
oblasti.
Obec: Čechovice
Dne: 27. 3. 2015 od 10:00 do 12:30
hod. Vypnutá oblast: Část obce
Čechovice s ulicemi: Průchodní,
Slunečná celé, K rybníku po č. 33,
ul. Ovocná od č. 348 a 281 po 224 a
260, ul. Luční od č. 449 a 279 po č.
249 a 414, Čechovická jednostranně od č. 196 po 391, 258 a 274, Na
blatech jednostranně od č. 219 po č.
295 + č. 310, 307. Včetně podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Slavíkov
Dne: 27. 3. 2015 od 12:00 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec Slavíkov
E.ON Česká republika, s.r.o.

INFORMUJE

netové stránky www.vecernikpv.cz

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA ÚSPÌŠNOU CESTOU
JESTØÁBÙ K PRVOLIGOVÉ ZÁCHRANÌ

Publikace Významné firmy Olomouckého kraje - online
Již potřetí vydává Olomoucký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje publikaci Významné firmy Olomouckého kraje.
Publikace dlouhodobě slouží nejen podnikatelům pro
využití při setkávání se zahraničními partnery, prezentaci na podnikatelských misích, ale především také
školám, obcím a rodičům dětí hledajících své budoucí
profesní uplatnění v Olomouckém kraji.
Publikaci si můžete stáhnout na:
http://www.ohkpv.cz/obrazky/vyznamne-firmy-olomouckeho-kraje-cj-aj.pdf
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Konstelace hvězd Prostějova
J

Celý Prostějov se tento týden ponoří do jakési lenóry, nikomu se do aktivní práce nebude příliš chtít. Zřejmě už každý očekává jaro a není vyloučeno, že po celou dobu ustupující zimy budou všichni zalezlí v teple
u rodinného krbu.

BERANI-20.3.až18.4. Nemějte nikomu
za zlé, když vás v něčem opraví nebo zkritizuje váš postup při řešení pracovních záležitostí. Určitě vám nechce ublížit, nebo dokonce snad ponížit. Neutrhávejte se na něj
a radši si vezměte ponaučení.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Dávejte si pozor, ať v
nejbližších dnech neskončíte v nemocnici.
Vaše pohyby budou tento týden velmi neohrabané, stejně mizerně se budete cítit i
po psychické stránce. Raději se do ničeho
podstatného nepouštějte, buďte doma.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Budete mít
celkem dobrou náladu, což ve vašem
případě není zrovna obvyklé. Důvodem
bude zřejmě kapsa naditá penězi, které
si vyděláte. Můžete tento týden utrácet
podle libosti, nouze vám rozhodně nehrozí.
RACI - 20.6. až 21.7. V těchto dnech
budete řešit veškeré problémy v neuvěřitelném fofru, všechno takzvaně přišijete horkou jehlou. Proto nečekejte žádné zázraky,
spoustu věcí také odložíte s tím, že je na ně
spousta času. To se může vymstít.

LVI - 22.7. až 21.8. Z celotýdenního
výletu nezapomeňte přivézt svým kolegům dárky! Alespoň malé pozornosti,
nebuďte žádní škrti! Během víkendu
vás čeká pořádný frmol, budete muset
zvládnout hned několik povinností najednou.
PANNY - 22.8. až 21.9. Mezi vámi a
partnerem to trochu zajiskří, váš kdysi ještě
pevný vztah se otřese v samotných základech. Buďte připraveni na menší „italskou“
výměnu názorů, která se možná neobejde
bez facky či rozbitého nádobí.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Nepopulární
opatření vašich nadřízených se neobejde
bez protestů. Obzvláště vy v nich budete
hrát prim. Vlastní prostořekostí si naděláte
spoustu těžkých problémů, možná si budete muset hledat i nové zaměstnání.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Neschovávejte
se za druhé, vezměte sami rozum do hrsti
a zkuste přijít se zajímavým nápadem. Ale
takovým, který bude mít hlavu a patu, a
zároveň po jeho realizaci z něj bude možné
alespoň trochu zbohatnout.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vás
v tomto týdnu čekají spory s rodiči, kteří
stále nemohou skousnout vaše prohřešky.
Budete muset zapojit veškeré síly, abyste
je přesvědčili, že nejste žádní grázlové a že
prostě máte jen ustavičný pech...
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Dávejte si pořádný pozor, co doma,
v zaměstnání i v restauracích jíte
a pijete. Vám totiž reálně hrozí střevní potíže vyvolané nekvalitní stravou. Pokud
možno, spoléhejte se tento týden na vlastní kuchyni!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Vy budete v
těchto dnech hodně aktivní, možná až příliš. I proto se zřejmě dostanete do nemilosti
svých kolegů, kteří si přejí mít božský klid
a příliš se neunavovat. Vykašlete se na ně,
nenechte se vykolejit.
RYBY - 19.2. až 19.3. S největší pravděpodobností se konečně potkáte
s člověkem, který by vám mohl poradit, jak
zápasit se zdravotními problémy. Každopádně ale nečekejte na spásnou radu a urychleně
navštivte svého praktického lékaře.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PIVO...

MUSÍME SE BRÁNIT

aneb rizika internetové komunikace

PROSTĚJOV Takový název měla
přednáška, která proběhla v únoru
ve velkém sále prostějovského klubu
DUHA. Akce proběhla ve spolupráci
Policie ČR a Zdravého města Prostějov, přičemž určena byla především
pro širokou seniorskou veřejnost,
neboť i postarší lidé se již v dnešní převážně internetové době stávají terčem
počítačové kriminality.
Přesto, že většina mladých lidí si určitě myslí, že se kyberprostor seniorů
netýká, statistiky uvádějí něco jiného.
Síť internet je otevřená všem lidem
bez rozdílu věku. Podle dat z Českého
statistického úřadu užívalo Internet
v roce 2014 27,4% osob ve věku
65 - 74 let, což je přibližně 260 000
osob. Ve věkové kategorii 55 až 64 let
je počet aktivních uživatelů dokonce 58%, takže lze očekávat další růst
počtu i těch nejstarších uživatelů.
Přednášejícím byl poručík František
Kořínek z Policie ČR, který seznámil
posluchače se zásadami bezpečného
pohybu v prostředí internetu, se základními nástroji internetové komunikace,
s principy nakupování v e-shopech,
aktuálními trendy zločinů, které jsou
páchány prostřednictvím internetu,

a na koho se obrátit v případě, že se člověk stane obětí například kyberšikany,
podvodů ze strany internetových „šmejdů“ nebo zneužití svých profilů a e-mailových schránek. Na závěr byli všichni
poučeni o možnostech pomoci a získávání informací ke své obraně, případně
pro řešení na nich již spáchaného protiprávního jednání.
Zájem o internet a jeho bezpečné užívání
se ukázal i v Prostějově, protože na akci se
dostavily dvě desítky seniorů, kteří se do
půldruhé hodiny trvající besedy aktivně
zapojovali a přispěli tak svými mnoha

2x foto: Policie ČR
dotazy k jejímu průběhu. Mezi přítom- na internetu mohou číhat. Dodejme ješnými byla i náměstkyně primátora Alena tě, že tato přednáška nezůstane osamoRašková a jak uvedla, byla sama překva- cena a další podobné budou následovat.
pena, jaká všechna nebezpečí na člověka
(mm, red)

Pilsner Urquell 0,5 l

23,90

22,90

23,90

22,90

22,90

23,90

Krušovice 12° 0,5 l

15,90

-

-

-

15,90

15,90

Radegast original 0,5 l

9,90

11,90

11,90

-

9,90

11,90

Na úpatí hanáckého „Montblanku“ se vaří nové pivo

Braník 2 l

42,90

39,90

39,90

42,90

36,90

44,90

LHOTA POD KOSÍŘEM Obliba minipivovarů roste a důkazem toho je notné překročení stovky v celorepublikovém měřítku. Mezi nejnovější přírůstky se počítá Minipivovar Kosíř, který začal svou historii psát
počátkem října loňského roku. O rozhovor požádal Večerník jeho majitele Davida Kapsiu.

Zubr Gold 0,5 l

-

-

12,50

11,90

12,50

11,90

Velkopopovický
Kozel černý 0,5 l

10,90

-

13,50

12,90

-

15,90

Naše RESUMÉ

Jsme Češi, takže v naší zemi teče pivo proudem! Určitě tak čtenářům Večerníku
přijde vhod náš bleskový průzkum cen zlatavého pěnivého moku. Nejlevnější
lahvovou „Plzeň“, byť jen o korunu, nabízejí Lidl, Kaufland a Tesco. Krušovickou dvanáctku nabízejí Albert, Tesco a Interspar za shodnou cenu, ovšem pro
Radegast original spěchejte do Alberta nebo Tesca. Vyznavači levného piva by
měli zbystřit u dvoulitrového Braníku nabízeného v Tescu, Zubr Gold pak seženete za nejmenší peníz v Kauflandu či Intersparu. Fajnšmekři pak jistě uvítají
absolutně nejpříznivější cenu černého „Kozla“ v Albertu. Takže, na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 4. března 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 9. DO 15. 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. Po setmění zdobí oblohu Venuše,
Jupiter a objekty zimního hvězdného nebe. Měsíc couvá, je vidět až nad ránem a neruší pozorování vzdálených vesmírných
objektů. V případě špatného počasí se koná 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.

●● Jak vznikla myšlenka zřídit pod Kosířem minipivovar?
„K založení vlastního minipivovaru jsem se doslova „provařil“, pracoval jsem totiž v několika pivovarech na Moravě.
Náhodou se mi naskytly vhodné prostory ve Lhotě pod Kosířem, což je místní část Drahanovic. Zdejší hospůdka sídlí
v historickém stavení, které se nám podařilo adaptovat pro
účely minipivovaru.“
●● Základní ingrediencí piva je kvalitní voda. Odkud ji berete?
„Z místního vodovodu, který je plněn vodou stékající z Kosíře, takže názvem našeho pivovaru nikterak neklameme. Slad
bereme ze zábřežské sladovny, používáme český chmel, žádné extrakty, a kvasnice z hanušovického pivovaru. Kvasnice
jsou živý organismus, pivovarských je několik kmenů, takže
si musí každý sládek vyzkoušet, s kterými si nejlépe „rozumí.“
●● Jaké druhy piva vaříte?
„Nabízíme tradičně vařené české ležáky, které jsou nefiltrované a nepasterizované. Základ tvoří světlý 12° ležák Gabriell
a 11° polotmavý Haltýř. V průběhu roku nabízíme různé speciály, k místním hodům v květnu to třeba bude Vídeňský ležák.“
●● Kde mohou zájemci vaše pivo ochutnat?
„Především v naší pivovarské hospůdce přímo ve Lhotě, v sezóně pak na kosířské rozhledně. V Olomouci jsme k dostání
v jednom baru a pivotékách, chceme se prezentovat i v Prostějově. Jako první nás čepuje hospoda U Boženky v Olomoucké ulici. Na 11. července plánujeme Pivní slavnosti
v sousedství našeho pivovaru ve Lhotě pod Kosířem.“ (pr)

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

„BOJOVAL JSEM ZA TO, ABY TU BYLI PROSTĚJOVŠTÍ HRÁČI. UŽ BYCH TO NEUDĚLAL“

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz

servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

Sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal pohovořil o uplynulých měsících i plánech do budoucna
Exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

s Rendou Kajabou. Závěr sezony měl
slušný Juraj Šimboch, bodově se dařilo Davidu Roupcovi, ale z hráčů, kteří
tu začínali, snad nemůže být nikdo
spokojen. Teď je otázkou, jestli ti hráči
vůbec měli kvalitu na první ligu.“
A všímal jste si reakcí a třeba
i kritiky?
„Každý má právo na kritiku, není to
ale tak jednoduché, jak to vypadá.
Rozhodnutí jsou vždy kolektivní společně s majitelem a trenéry, byť bych
byl nejraději, kdybych o tom mohl
rozhodovat sám a bylo to na mé zodpovědnosti. Já jsem bojoval za to, aby
tu byli prostějovští hráči. Tedy Honza
Kolibár, Michal Černý, Robert Jedlička. Ale už bych to neudělal. Myslel
jsem, že pro ten tým a město budou
padat po hubě, ale u někoho byl spíše
opak pravdou. Když jsem viděl Lukáše Krejčíka, Lukáše Kužela, tak tady
padali do střel, před tréninkem i po
něm dělali věci navíc.“

PROSTĚJOV Spoustu poznatků do další práce si z ročníku 2014/2015 odnáší Jiří
Vykoukal. Dvojnásobný mistr
světa a čtyřnásobný vítěz nejvyšší domácí soutěže v roli hráče plnil druhou sezonu po sobě
funkci sportovního manažera
a následně opět i asistenta u
prostějovského „A“-mužstva,
na rozdíl od předešlých postupových oslav si nyní užíval
alespoň úspěšného dramatu
o záchranu. Po celou sezonu
týden co týden trpělivě odpovídal na všechny dotazy ze
strany Večerníku a informoval o
novinkách z jestřábího hnízda,
čas si ochotně našel i krátce po
Co stálo za tím, že se v Prostěodehrání posledního ostrého jově vystřídalo až tolik hráčů?
„Když tu máte systém tabulek a odutkání.
Jste nakonec spokojen s tím, jaká
právě skončená sezona byla?
„Člověk je ve finále rád, že tým se
udržel a první ligu zachránil. Aspoň v
závěru nám chodili fanoušci a povzbuzovali, takže to bylo pěkné. Byla to sezona plná kotrmelců a na jednu stranu
jsem rád, že už byl konec.“
Jaké zážitky ve vás letošní
ročník zanechal?
„Je to hromada zkušeností. Z mé pozice mezi majitelem, hráči, ostatními
manažery a svazem to byly zkušeností
k nezaplacení. Bylo to o tvoření týmu,
vyjednávání s hráči, trénování, plnění
požadavků od majitele a dodržování
řádů určovaných svazem.“

“

stupného, tak to není vůbec jednoduché. Prostějov nemá v současné době
až na Matouše Venkrbce ani jednoho
hráče, který by byl v první lize konkurenceschopný. Byli tu hráči z druhých lig a pár se zkušenostmi z vyšší
soutěže, u nichž jsme si mysleli, že je
vypracujeme. Nemělo se tu protočit
pětapadesát hráčů, nejsem zastáncem
tohoto, ale vychovávat je, něco je naučit. Posunout je nejen jako hokejisty,
ale taky jako lidi. To mě na tom hokeji
baví. Předat jim své zkušenosti, nejde
to ale ze dne na den a někdo to pochopí a někdo ne. Navíc jsme během
pár zápasů přišli o Skřivánka, Radka
Meidla, Luňáka, Stejskala, Kovaříka,
Venkrbce, Coufala, Kolibára. Musíte

který tam je deset let a pochází odtud
spousta výborných hokejistů. Ale naštěstí jsme zvládli tyto překážky přeskočit.“
Nebylo chybou letní neangažování místních Petra Haluzy
a Radka Procházky?
„U Petra jsme se shodli a nakonec to
potvrdila i Žilina, sezonu dohrál ve
třetí německé lize. U Radka to bylo
něco jiného. Uvažovali jsme o něm,
vzali jsme ale Luboše Vosátka, což
nebyl dobrý tah. Dále tu byl Michal
Černý a Lukáš Duba. Chtěli jsme tu
mít tři starší hráče a ve finále jsme se
rozhodovali mezi Radkem a Michalem, já osobně jsem byl zastáncem
Michala, který tady odvedl penzum
práce. Měli jsme tu tenze s majitelem a
trenérem, já jsem bojoval za Michala.
Měl dobrý vstup do sezony, ale pak už
i věkem, kvalitou soutěže a z osobních
důvodů skončil.“
Lze alespoň trochu nastínit,
jestli by někdo z hostujících
hráčů mohl zůstat?
„To je strašně těžké říct. Většina, která
zde byla na hostování z extraligových
celků, začne přípravu tam. Během
srpna se to začne vyprazdňovat, hráči
začnou odpadávat a uvidíme, s kým
se budeme schopni domluvit. Třeba
Jihlava měla letos zapsanou spoustu
hráčů do Pardubic, Havířov poslal
Říčku do Zlína a další hráče do Třince,
oni jim za to pak posílali taky hráče.
My jsme ale neměli koho napsat, nikoho od nás nechtěli. Já nevím, kam
se prostějovští hráči poděli, jsou tu
odchovanci, ale ti patří úplně jiným
subjektům.“
Kolik stojí hráč prvoligových
parametrů?
„Třeba teď po sezoně jsme se bavili
s panem Luňákem o Kubovi Čuříkovi.
A jestli má někdo milion dvě stě tisíc

města nebo dalšího silného partnera
to nepůjde a bude to přežívání z roku
na rok. Kde není podpora města, tam
hokej končí. Dokládají to Havlíčkův
Brod, Beroun, Písek. Během sezony
jsme uskutečnili spoustu jednání, ale
uvědomovali jsme si, že si některé hráče prostě nemůžeme dovolit. Co si budeme povídat, na špičkové úrovni je
tu volejbal, basketbal, na světové úrovni tenis, takže možná ani město nemá
zájem do hokeje vstoupit. A i když
vstoupí, tak nikde není zaručeno, že se
taková sezona nemůže opakovat.“
Takže se zatím rozhodujete?
„Já si myslím, že nemá jasno ani pan
Luňák. Já jsem mu říkal, že je blázen
a hokejový šílenec, pokud chce za
současných podmínek pokračovat.
Některé věci pro něj ale dělám i teď,
sháním mu seznam hráčů. Teď jsem
byl v Pardubicích, v Praze, chystám se
do Třince. Mám nějaké hráče na stole,
ale u nich se bavíme o platu padesát až
osmdesát tisíc korun. To se jen usmívám a nevím, jestli je to reálné. Velký
potenciál ale vidím v prostějovském
fanouškovi, byť nemáme
konkurence-

schopné prostějovské hráče. To je materiál, s kterým se dá pracovat. Když tu
bude rozumné vstupné, tak si myslím,
že mohou dva tisíce diváků chodit stále a pomoc nějaké zápasy vyhrát.“
Co by to znamenalo, kdyby
se podpora výrazněji nezvýšila?
„Do doby, než se zde opět nějací hráči
vychovají, bude pan Luňák každým
rokem stavět dům na zelené louce,
který nemá přívod elektřiny, vody,
plynu a má jen malý pozemeček, kterým je Matouš Venkrbec. Pan Luňák
mi řekl, že do toho chce jít, i kdyby to
vypadalo jako letos, tak si říkám, že to
musí být hokejový blázen. Na záchranu vypsal prémie a jen únor ho vyšel
na téměř devět set tisíc korun. Třeba
na Chomutov měli hráči vypsané
prémie tři tisíce za bod, jindy to bylo
pět set až tisíc korun za bod, aby se to
zachránilo. U nás měli hráči smlouvy
do posledního utkání sezony, ale když
jsme přebírali smlouvy z jiných mančaftů, třeba za Krejčíka, Husáka, Vencu Meidla, tak je musíme platit ještě v
březnu či dubnu, i když se hokej už
nehraje.“
Bylo by pro vás
dostatečnou
motivací opakování letošní sezony?
„Láká mě právě
ten potenciál pracovat s fanouškem, ten je tu obrovský, mimo jiné
daleko větší než
v Mostu, Kadani,
Havlíčkově Brodě
a dalších městech.
Navíc pořád dělám

mentální věci a věřím, že to spoustě
kluků pomohlo. Je to oblast, které se
chci v budoucnu věnovat. Na druhou
stranu jsou tu regule ze svazu a Prostějov nemá deset hráčů schopných hrát
první ligu, které by si mohl podepsat.
Už jsem rozjížděl nějaká jednání, já
ale nemohu jednat například s Vencou
Meidlem, ale musím zjistit, komu patří
a licitovat s ním, za kolik nám ho pustí.
Tyto věci mě štvou, to je ale to, co lidi
nevidí a co ničí český hokej. Hráči jsou
ve své podstatě rukojmí ve své práci.
Nedávno mi jeden člověk nadával za
to, že nejsem schopen domluvit spolupráci s Olomoucí. Tady jsou ale zakořeněné rakety krátkého doletu mezi
Prostějovem a Olomoucí, se kterými
nemám vůbec nic společného. Snažil
jsem se s Jirkou Dopitou domluvit, ale
on mi řekl, že jsou tu různá věci z minulosti, přes které vlak nejede.“
Zmínil jste spolupráci s fanoušky, jaké prvky se třeba
nabízí?
„Plánovali jsme spoustu věcí, ukázalo
se ale, že devadesát korun bylo pro
fanouška při naší hře moc. Nicméně
taková chorea jaká jsou tady, nejsou
ani v extralize a naši fanoušci by mohli
klidně ostatní vyučovat. A nabízí se
spousta věcí, při kterých můžete fanouška zatáhnout do dění v klubu.
Plánovali jsme rozlučku s Pavlem
Kumstátem, live rozhovory mezi třetinami a po zápase. Každý měsíc mohl
být vylosován jeden fanoušek a strávit
den s mužstvem. Hráči by se naopak
účastnili besed ve školách, ale ve dvou
třech lidech a v tom, jak ta sezona probíhala, se nic neuskutečnilo. Jediné
co se udělalo, byl nový web. Pro příští
sezonu se nabízí hymna klubu, kterou
by si složili fanoušci, a podobně.“

Bez podpory města nebo dalšího
silného partnera to nepůjde a bude
to přežívání z roku na rok. Kde není
podpora města, tam hokej končí.

Byly tedy vysoké cíle nastaveny reálně?
„Byl to sen i neznalost první ligy. Já
jsem s ní neměl žádné zkušenosti.
Znám extraligu, a když jsem se byl
loni několikrát podívat na Olomouc
a bavil jsem se s klukama o první lize,
tak mi řekli, že s naším týmem musíme hrát v klidu střed tabulky. Až když
jsem viděl první zápasy přípravy, kdy
týmy proti nám hrály s polovičními
kádry a navíc ne na sto procent, tak
jsem si říkal, že nastane asi velký problém. Ale většinu hráčů jsme měli
pod smlouvami, a kdo nemá sny, ten
nežije.“
Mezi fanoušky se hodně polemizovalo o změnách v kádru, vnímal jste to?
„Fanoušci do zákulisí pořádně nevidí. Sezona byla postavená na hráčích,
u kterých jsme si mysleli, že byli v
jiných mančaftech utlačovaní, aby
všem ukázali, že se v nich předchozí
zaměstnavatelé spletli a že svou touhou, odhodláním a pílí se posunou
někam výš. Spíše se potvrdila ta jejich
reputace a v úvodu sezony jsme viděli,
že ta touha není tak velká, aby stačila k
získání dobrých výsledků.“
Byly tu aspoň nějaké světlé
výjimky?
„Musím říct, že s hráči, kteří tady začínali, můžeme být spokojeni snad jen
s Matoušem Venkrbcem, ten odehrál
slušnou sezonu. A do poloviny sezony

je platit dál, ale také najít za ně náhradu. Měl jsem rozhozené sítě všude,
jednal jsem snad se všemi extraligovými týmy.“
Na počátku bylo vizí sestavit
tým gladiátorů, kteří budou
postupovat stále výš a výš. Praxe
ukázala, že to fungovat nemůže?
„Ne, nemůže. Hráči jsou nějakým
způsobem nastaveni a já vidím hráče
ve čtyřech kategoriích. Tu první tvoří
ti, kteří jsou v první lize kvůli pravidlu
mladých hráčů, jinak by hráli v extralize. My jsme takového hráče neměli
ani jednoho. Pak máte ty, kteří na
první ligu nemají, ty jsme tu měli. Pak
ti, kteří by se mohli někam posouvat,
ale jejich myšlení je brzdí. Ty jsme tu
také měli. A poslední jsou hráči, kteří
na první ligu mají, a ti k nám přicházeli
během sezony.“
Několikrát jste se vyjádřil v
tom smyslu, jako by Prostějov byl v první lize nechtěný. Měl
jste takový pocit?
„Když vezmu třeba jen závěr a to, co
se dělo v Havlíčkově Brodě, tak tam
falšovali deset zápasů podpisy a nic
se nedělo. Omilostnili Honzu Platila,
řešili jsme Jardu Moučku na svazu,
mezitím si ale zápas odseděl, získali
tři body ze zápasu s Kladnem, na což
nakonec Rytíři doplatili. Neříkám, že
by Prostějov byl vyloženě nechtěný,
ale byly tlaky udržet Havlíčkův Brod,

navíc, tak ať je přinese. Nějakých sedm
set osm set tisíc, aby se zaplatila Třebíči
‚tabulka‘ a pak zaplatit smlouvu. Udělali jsme smlouvu na Ondru Kociána a
máme možnost ho ze Sparty koupit za
půl milionu. Pokud je někdo má, tak
se můžeme o Ondrovi bavit. Strašně
rádi bychom tu měli dobré hráče, ale
nebudeme za ně platit nesmyslné peníze. Na konci října jsme měli zájem
o jednoho staršího hráče. Mohli jsme
ho mít bez odstupného, ale k němu
dostat gólmana ročníku 1994, který
když nebude chytat, tak za toho staršího hráče budeme platit ‚fíčko‘ pět tisíc za každý zápas (hořký úsměv). To
bylo v době, kdy jsme potřebovali v
bráně Dominika Haška. Dalším případem byl Aleš Padělek. On si řekl o dva
a půl tisíce za zápas, k tomu patnáct
set chtěl Žďár a byl potřeba souhlas
Mladé Boleslavi, která si řekla o další
tisícovku. Takže jeden zápas nás vyšel
na pět tisíc a Aleš by nám tu jezdil jen
na zápasy. Třeba Havlíčkův Brod stále
dluží peníze, ale od pana Luňáka měli
všichni hráči peníze včas.“
Chtěl byste v započaté práci
pokračovat?
„Vzal jsem si čtrnáct dní na rozmyšlenou. Mě ta práce s klukama hodně
baví, ale na druhou stranu musím říct,
že veškerá administrativa, zařizování,
protáčení hráčů nemá smysl. A sám
jsem zvědav, jestli bude pan Luňák
pokračovat, nebo ne. Bez podpory

původní zpravodajství z Prostějova
va
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
Á

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem ráda, že jste si i dnes našli chvíli
íli času
na servis pro ženy. Velice mě však těší, že
uži.
tuto stranu nečtou jen ženy, ale i muži.
Srdečně vás tedy všechny vítám. Poohodlně se usaďte, přibližte si sklennku vody a třeba i menší zákusek
k
a pojďme se společně podívat na
to, co jsem si pro vás opět připravila. Nejprve si zacvičíme, tentokrátt
se podíváme na ploténky a blokády
dy
zad. Dále si řekneme, co všechno
no
může způsobit nedostatek hořčíku v těle
a po kratší přestávce i zajímavý rozhovor.
hovor.
A příště třeba už také jedno velké překvařekvapení...
Příjemné a ničím nerušené
ušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová
řížová

Trpíte nedostatkem HOŘČÍKU?
M

agneziu nebo hořčík, jak
agnezium
se mu ttaké říká, je pro naše
důl
tělo velice důležitým
prvkem. Ten,
zkuše
kdo má zkušenosti
s nedostatkem
hořčíku, ví, jak moc důležitý je
p
pravidelný příjem
tohoto stopového prvku
prvku, jinak hrozí…
Známým ffaktem je to, že hořčík
uv
dovede uvolnit
svaly a pomoci
od křečí. Kromě toho však
ovlivňuje ccelou řadu důležitých
Na
funkcí. Například
snižuje krevní
tlak, rozši
rozšiřuje tepny, omezuje
a
arytmii, astmatikům
rozšiřuje
dý
dolní dýchací
cesty, může
pa
zlepšit paměť
i myšlení. Navíc
zabraňuj
zabraňuje
demineralizaci
z
kostí, zavápnění
srdečního
aparátu i ledvin. Podstatné
je i vědět, že mírní deprese,
podrážděno
podrážděnost
a nervozitu.
Dostatek vá
vápníku potřebují nejen těhotné ženy, diabetici nebo
starší lidé, ale potřebujeme ho
vlastně všich
všichni.

Z draví a péče
hladinu hořčíku v těle i alkohol. A jak
tedy poznáme, že máme nedostatek
hořčíku v těle? Nejčastěji se objevují
svalové křeče, záškuby, obličejové tiky,
třes rukou, dále zvonění nebo hučení
v uších, srdeční arytmie, ledvinové kameny, bolesti hlavy, nespavost, únava,
ale i psychické potíže včetně úzkostí a
depresí. Dokonce se uvádí, že pokud
se dítě v noci počurává, může to být
signál, že mu chybí hořčík. Přírodním
zdrojem hořčíku jsou jablka, banány,
špenát, luštěniny, semínka, brambory, kešu, také černé fazole, mandle či
třeba dýňová semínka.

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI - 3. DÍL

V tomto okénku se již potřetí
budeme společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. V dnešním díle se
zaměříme na ploténky a blokády
zad. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to...
Nejdříve se položíme na
podložku. Ruce rozpažíme
a dlaně otočíme směrem nahoru
a pokrčíme kolena směrem k břichu.
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

1.
Magnezium můžeme samozřejmě
zakoupit i ve formě sypacích prášků
nebo tablet, ovšem dávejte pozor, co
kupujete. Vždy je dobré dbát na to,
aby ve složení nebylo žádné umělé
sladidlo. Závěrem je vhodné říci, že
magnezium by měli užívat úplně
všichni, a to bez ohledu na věk.

„Muzikál je mým snem a doufám, že se mi podaří uskutečnit,“ 2.
říká lektorka a choreografka KAROLÍNA ZEDNÍČKOVÁ
ANETA KŘÍŽOVÁ
PROSTĚJOV Po delší přestávce se opět vracíme k rozhovorům. Tentokrát se Večernice
vydala do Tanečního studia Just Light za Karolínou
Zedníčkovou, která nám prozradí, jak vzniklo její taneční
studio, jaké styly jsou zde
vyučovány a spousty dalších
informací...
●● Jak vzniklo vaše studio Just
Light?
„Pustila jsem se do tzoho za účelem
vytvořit taneční zázemí pro všechny věkové kategorie. Snažíme se
vytvořit krásné místo, kde je láska
k pohybu či k tanci základní stavební kámen. Naším cílem není sbírat
mistrovské tituly, ale naučit děti
lásce k hudbě, pohybu a tanci. Neměli bychom zapomínat, že zdravý
životní styl se bez fyzické aktivity
obejde jen těžko.“
●● Jaké taneční styly vyučujete?

„Děti si mohou vybrat z více stylů.
Máme hodiny modern dance, contemporary, balet, street dance, port
de bras, muzikálový tanec a máme
v plánu brzy přidat i další taneční
styl, ale to zatím prozrazovat nechci.“
(úsměv)
●● Kromě taneční výuky pro děti
a mladistvé vedete i kurzy pro
ženy?
„Ano, máme kurzy s názvem happy
dance. Tyto kurzy doplnila moje
maminka pro zpestření našeho tanečního studia. Jsou zkoncipovány
tak, aby je zvládla každá žena. Naprostou novinkou je kurz port de
bras, který mohou vést pouze certifikovaní lektoři. Je to cvičení pro
každého, koho neláká aerobic nebo
zumba. Port de bras vychází z klasického tance a baletu, proto si na
své přijdou zejména ti, kteří chtějí
u cvičení vypadat elegantně. U nás je
opravdu balet cítit všude, takže i na
hodinách pro dospělé.“
●● V našem městě je poměrně velká konkurence, co se týče výuky

tance. Proč by měly děti
neční
navštěvovat právě vaše taneční
hodiny?
eč„Řekla bych, že naše tanečgií
ní studio je nabité energií
u.
a přátelskou atmosférou.
U nás může tančit úplně
každý. Někdo je rozený
tanečník, naopak jiný se
k tomu může protančit.
Učíme děti zdravé sebedůvěře a respektu k sobě
i druhým, což v dnešní
společnosti celkem chybí.í.
onV současné době žije naše konstálém
zumní společnost v neustálém
spěchu a učí tak žít i děti. Našim
hom se
velkým přáním je, abychom
rou pomohly alespoň malou měrou
ení dětí
dílet na pozitivním utváření
ta hudtím, že je uvedeme do světa
ožení si
by a tance. Od samého založení
uálním
velmi zakládáme na individuálním
ce jsou
přístupu. Naše taneční lekce
opravdu pro všechny.“
●● Doslechla jsem se, že plánujete
ánujete
muzikál...

R ecept pro vás
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Ptáte se proč? To proto, že úplně
všichni jsme zatížení nějakým stresem a právě stres, ale i rozčílení velice
rychle vyplavuje hořčík z těla ven.
Ten, kdo zažil nedostatek hořčíku,
ví, že to není nic příjemného. Kromě
stresu a vypětí velice rychle snižuje
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„Ano, s myšlenkou muzikálu si pohráváme již od minulého roku.
Náš team Just Light vytvořil
koncepci pro nastudování

“

našeho muzikálu.
Bohužel se nám
z důvodů nedostatku financí, a to
hlavně z důvodu
velmi vysokých cen
za vytápění, nepodařilo zprovoznit prostory k těmto účelům.
Pokud by měl někdo
možnost
sponzorovat
naše taneční a talentové studio, budeme velice
rádi. Muzikál je mým snem
a doufám, že se mi podaří
uskutečnit.“ (úsměv)

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

3.

V tomto cviku se položíme na
břicho a ruce opřeme vedle
hrudníku. Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme. Jakmile
zharmonizujeme dýchání, přejdeme
k další části cviku.

ŠANCE PRO VÁS
Toužíte po zmìnì image?

HLASTE SE!
Hledáme ètenáøky do

JARNÍ PROMÌNY...
PRO
V rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK““
pro vás po změně image vašeho oblíbeného periodika připravujeme řadu dal-m
ších změn. A tentokrát jsou naším cílem
u!
pravidelné proměny vašeho vzhledu!
k si
Chceme vám pomoci vypadat tak, jak
představujete.
Někdy je těžké najít si čas sama na sebe.
etického
o
Zajít ke kadeřníkovi, dále do kosmetického
o
salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to
nku peněz. Nyní
N
abychom měli přinejmenším volno a plnou peně- ženku
máte však možnost mít tohle vše naprosto zdarma. Stačí se jen př
přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Budete si připadat jako princezny. Budou o vás pečovat prvotřídní profesionálové.
Začneme barevnou typologií, bude vám vytvořen nový účes, elegantní líčení a nakonec budete oblečena do slušivého oblečení.
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz a do předmětu uvést „PROMĚNA
IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení, z jakého důvodu se do proměny
hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás. Nezapomeňte ani na
telefonický kontakt. Hlásit se můžete už teď! První výběr proběhne již koncem února!
Těšíme se na spolupráci s vámi.
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Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2015 - Domácí pečivo,
který je právě k dispozici na stáncích tisku.

Společně s výdechem pak
přetočíme kolena na pravou
stranu těla, s tímto pohybem zároveň
otočíme hlavou doleva. Chvíli v této
pozici vydržíme a volně dýcháme.
Následně pomalu vracíme nohy i hlavu
zpět na střed. Znovu volně dýcháme.
Po chvíli se opět nadechneme
a s výdechem přetočíme nohy,
tentokrát na levou stranu a hlavu
vpravo. Chvíli v této pozici setrváme
a opět volně dýcháme. Následně
pomalu vracíme nohy i hlavu zpět na
střed. Tento cvik je vhodné provádět
dvakrát za sebou při pocitech blokád
zad. Raději jej neprovádíme v případě
výhřezu plotének. Na ploténku se
podíváme v dalším cviku.

4.

Nyní se s nádechem narovnáme na rukou a zvedneme celou vrchní část těla. Pánev
však pokud možno leží na zemi.
V této poloze držíme alespoň po
dobu třiceti sekund a volně dýcháme.
Následně
se pomalu položíme zpět
N
na
n břicho a uvolníme se. V této
poloze vydržíme zase alespoň po
dobu dalších třiceti vteřin a volně
dýcháme. Následně se pomalu
vracíme zpět do počáteční polohy
na břicho a uvolníme se. Tento cvik
je vhodný provádět při výhřezu
plotének osmkrát za sebou, pokud
možno třikrát denně. Jestliže je ve
vašich silách cvičit jednou denně, je
to lepší než nic.

Závěrem si za odměnu zatleskáme.
Budu se na vás těšit zase příště.
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PŘEDSTAVUJEME DRUHÉHO VÍTĚZE VELKÉ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE!
PROSTĚJOV Nedávno vyhlásila sportovní komise Rady města Prostějova
velkou diváckou soutěž týkající se členů
Síně slávy prostějovského sportu, která
v současnosti čítá čtyřiadvacet jmen.
Ve druhém dílu soutěže jsme se ptali:
Který sportovec uvedený do Síně slávy prostějovského sportu po skončení aktivní kariéry působil jako trenér
družstva žen v klasickém parašutismu
a tento tým získal stříbrné medaile na
Mistrovství Evropy 2005 v Prostějově?
Správná odpověď byla: Ivan Hoššo.
A vítězkou tipovací soutěže vyhlášené během utkání basketbalové ligy
mužů ARIETE Prostějov – MMCITE Brno se už podruhé stala žena!
Tentokrát znala správnou odpověď
a měla štěstí při losování paní Dana
Ruthová.
Naší velkou radostí teď je představit druhou osobnost Síně slávy prostějovského
sportu v následujícím medailónku...

IVAN HOŠŠO
Datum a místo narození:
23. srpna 1948 v Bratislavě.
Sport: parašutismus.
Kariéra: 1967 až 1980 ASO Dukla
Prostějov, 1980 až 1992 Letectvo
ČSSR, 1992 až 2012 Letectvo Slovenskej republiky.
Největší úspěchy: mistr světa družstev
v kombinaci 1974, vicemistr světa
v přesnosti přistání jednotlivců 1976,
vicemistr Evropy družstev v kombinaci 1976, vicemistr Evropy v klasickém parašutismu 2005 – trenér, 3.
místo na mistrovství světa v klasickém
parašutismu 2004 - trenér.
Rodina: ženatý, tři děti Marta,
Ivan a Alena.
Zajímavost: byl posledním mistrem Československa na kulatém
padáku a prvním mistrem ČSSR
na křídle v přesnosti přistání.
Zdálo by se to jako klišé nejprostšího
zrna - parašutista, co to má k Bohu
blízko. No aby ne, když skáčou z nebes.
V případě člena Síně slávy prostějovského sportu Ivana Hošša je to pravda

Kdo
koupí,

Výherkyně Dana Ruthová (na snímku uprostřed) převzala cenu z rukou Jana
Zatloukala (vpravo) a patrona druhého kola soutěže, kterým byl Ivan Hoššo.
Foto: www.vkprostejov.cz

téměř nenapadnutelná. Ale sestavme
medailónek zejména z úspěchů, těch
má tento skromný, ale vynikající sportovec za sebou víc než dost. O velké tragédii, která se udála v roce 1972 a jež měla
za následek jedenáct úmrtí vynikajících
sportovců, se zmiňme až později.
Hoššo se narodil 23. srpna 1948. On se
narodil vlastně v auguste, protože jeho
rodným městem je Bratislava. Do Prostějova se dostal v roce 1967 prostřednictvím Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov, ve kterém probíhala
jeho sportovní kariéra.
V barvách ČSSR se zapsal do historie
ziskem titulu absolutního mistra světa družstev v kombinaci 1974, je však
i vicemistrem světa na přesnost přistání jednotlivců 1976. Tyto úspěchy
doplňuje stříbrná medaile z mistrovství Evropy v celkovém hodnocení
družstev 1975.
V době své sportovní vojenské kariéry procestoval téměř celý svět, jeho
nohy poznaly dopady po celém světě
od Evropy přes Ameriku až po Asii.
Aktivní dráhu ukončil prvním místem

v přesnosti přistání jednotlivců a třetím
místem v celkovém hodnocení na mistrovství Československa. Často vzpomíná na kolegy sportovce Pospíchala,
Majera, Pavlatu a svého trenéra - šéfa
Dukly Blažeje. Byl posledním mistrem
Československa na kulatém padáku a
prvním mistrem ČSSR na křídle v přesnosti přistání.
Českoslovenští parašutisté měli ve světě
vždycky jméno, k nabídkám na jiný život ve svobodnějších zemích mohly být
příležitosti, a tak při našem rozhovoru
nemohly nepadnout otázky týkající se
případných zaječích úmyslů a pokusů
o emigraci. „Mezi sportovci těchto případů moc nebylo, vybavuji si možná u
hokeje či fotbalu. V našem oboru mě
žádný takový případ nenapadá. Neumím si ani představit, že bych zůstal
v cizině a nenavštívil alespoň jednou
měsíčně své rodiče,“ vzpomíná Hoššo
s odstupem času.
Jaký byl život sportovce, který pociťoval na vlastní kůži třenice v době studené války, však shrnul se smířlivým
postojem. „Samozřejmě jsme byli

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

neprohloupí...

NA VŠECH PRODEJNÍCH MÍSTECH! JEN U NÁS!!!

Zajistěte
si nejnižší
cenu…
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

ný víceboj, který je ještě čekal, už však
nestihli. V mlze autobusem narazili do
vlaku, který je z boku sestřelil. Výsledek nehody byl katastrofální: jedenáct
sportovců a lékař zemřeli. Přežili jen
dva účastníci - Bedřich Chudoba a právě Ivan Hoššo. On na sport nezanevřel
a dal si dokonce závazek, že vyhraje
Mistrovství světa, což se mu také za dva
roky podařilo.
Ivan stále se smutným hlasem na událost vzpomíná a dodává: „Do Bulharska jezdím přímo na místo tragédie.
Lidé mi říkají, ať to nedělám, že už nic
nezměním. Podle mě si to ale ti kluci
zaslouží a já je budu navštěvovat, dokud
to půjde. Nic bych v životě neměnil, jen
tu nehodu bych rád nějak zrušil, aby se
nestala. Nejde to. Bohužel.“
Jestli člen Síně slávy prostějovského
sportu dostal tento „Boží úvěr“ v podobě druhé šance, aby jej postupně svými
úspěchy, oddaností i svědomitou prací
splatil, můžeme říci, že v tomto ohledu
byly všechny splátky uhrazeny. Ivan Hoššo je smutným, ale čestným hrdinou.
(jaz, mis)

Hlasování fanoušků o Hvězdu
prostějovských médií skončilo

PROSTĚJOV Pouze do pátku 6. března mohla sportovní veřejnost e-mailem, poštou nebo předáním hlasovacího lístku ovlivnit, kdo se stane Hvězdou prostějovských médií. Vítěz bude známý v pátek 20. března, kdy
se v prostorách Hotelu Tennis Club uskuteční slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2014.
„Počet návrhů je přibližně stejný jako v minulých letech, víc ale
prozradit nemůžu. Příští rok hodláme využít i facebook, přece
jen hodně lidí využívá sociální sítě. Nyní nám už na to nezbylo
dostatek času, protože komise byla po podzimních komunálních volbách ustanovena poměrně pozdě,“ sdělil předseda
sportovní komise Rady města Prostějova Pavel Smetana.
Vylosovaný hlasující se stejně jako v předešlých letech může těšit na desetidenní zájezd, cenu do sou-

těže věnovala cestovní kancelář VLHA Prostějov.
Do odtajnění konečných výsledků ve všech kategoriích jedenáctého ročníku ankety zbývá ještě týden a půl. Jisté zatím je,
že v hlavní kategorii se o vítězi rozhodne mezi trojicí Tomáš
Berdych, Libor Jiroušek, Petra Kvitová.
O titul tým roku usilují volejbalistky VK Agel Prostějov,
tenisté TK Agrofert Prostějov, boxeři BC DTJ Prostějov,
raftaři Tomi-Remont Prostějov, basketbalisté Ariete
Prostějov, parašutisté ASO Dukla Prostějov a lukostřelci
z oddílu Lukostřelba Prostějov.
Před rokem kraloval Tomáš Berdych a raftaři Tomi-Remont Prostějov v hlavních kategoriích, talentem roku se
stal parašutista Bonifác Hájek, mládežnickým celkem
mladší žákyně TJ OP Prostějov.
(jim)
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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...

✓ 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)

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem



+

Večerníku
na rok 2015

a abychom si jej i my mohli otestovat.
Odmítli to. A když se mne pokoušeli dál
ohlupovat, ukázal jsem na dveře a řekl, že
slovenská armáda si padáky vybírá jen
mezi renomovanými výrobci a nekupuje
od začátečníků.“
Zúročení svých zkušeností z pestrého
parašutistického života prokázal Hoššo
coby trenér české reprezentace žen, která získala stříbro na Mistrovství Evropy
v klasickém parašutismu v Prostějově
2005. Rok předtím dovedl své svěřenkyně k bronzu na Mistrovství světa v Rijece (Chorvatsko).
V úvodu jsme zmínili blízkost Ivana
Hošša se svým ochráncem tam nahoře.
Byla patrná během jeho 5639 seskoků.
Nejvíce se však projevila 21. září 1972,
kdy se svými dvanácti kolegy cestoval
malým autobusem zamlženou bulharskou krajinou v okolí vesnice Glvnik u
příležitosti VI. Mistrovství spřátelených
armád. Dvě disciplíny měli už odskákané. První byla skupinová přesnost - tady
získali stříbrnou medaili. Další den se
skákala přesnost jednotlivců a rovněž
zde bodovali zlatou i stříbrnou. Bran-

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

Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

hlídáni. Já se ovšem ke všemu snažil
přistupovat s rozumem. Pamatuji si,
jak se po jednom mistrovství chtěli
s námi vyfotit příslušníci německého
armádního družstva. Sice mě někteří
varovali a ošívali se, ale já na tom neviděl nic špatného. Pak je však napadlo,
že si vyměníme uniformy, a to už jsem
řekl halt! Všechno mělo své hranice.“
Po skončení aktivní kariéry začala pro
změnu kariéra jiná, ale nijak nevybočovala z oblasti, ve které Hoššo vynikal. Stal
se totiž náčelníkem padákové záchranné
a výsadkové služby letectva Armády
Slovenské republiky. Že to pro východní sousedy byla dobrá volba, se ukázalo
záhy. V době jeho působení totiž postupně vyplouvala na povrch aféra s problematickými padáky VTP-100, které
způsobily smrt několika parašutistů. Poruchovost výrobků společnosti Anex se
nepodařilo ututlat a jejich pověst dorazila
i na Slovensko v době, kdy na Slovensko
přišli obchodníci našeho ministerstva
obrany s nabídkou těchto výrobků.
Ivan Hoššo s nimi vyběhl. „Přitom jsem
chtěl jen to, aby mi VTP-100 předvedli

hotově

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

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...
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PROSTĚJOVŠTÍ HOKEJISTÉ ZÁŘÍ V EXTRALIZE
Kumstát vyhrál bilanci +/-, Venkrbec táhne Pardubice
Foto: internet

PROSTĚJ Na postup Jestřábů do extraligy si budou muset fanoušci ještě minimálně rok
PROSTĚJOV
k
počkat, i tak se ovšem mohou místní hokejoví příznivci kochat pohledem na dění v nejvyšší domác
mácí soutěži. Daří se totiž hned několika hokejistům s prostějovskými kořeny či současností.

Podruhé v řadě ovládl statistiku účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech Petr
Kumstát. Tato statistika je sledovaná hlavně u obránců, ale prostějovský
útočník ukázal, jak je
pro svůj tým platný nejen v ofenzivě, ale i defenzivě. Po dvaapadesáti kolech základní části skončila na hodnotě +36, k tomu přidal ještě čtrnáct tref a dvacet přihrávek.
Nyní už se však soustředí hlavně na blížící se play off proti Hradci Králové.
„Soupeře jsme si nevybírali, v play off je to o tom, jakou kdo bude mít aktuální formu. Oni předvádějí houževnatý styl, jsou dobří do obrany, drží svůj systém a nebude to nic jednoduchého. Gólů moc nedostávali,“
očekává třiatřicetiletý forvard napínavou bitvu.
A na čtvrtfinále se nově může těšit i duo Jestřábů v pardubických službách Matouš Venkrbec, Jaroslav
Moučka. Oba hráči posílili Východočechy po úspěšné záchranářské lopotě v Prostějově a přinesli do
týmu vítěznou náladu. Pardubice si v době jejich příchodu procházely těžkým obdobím a také v prvním
utkání předkola to nebylo slavné, pak však duo mladých útočníků zavelelo k velkému obratu, který vedl ke
třem výhrám v řadě a postupu do souboje s Litvínovem.
Nejprve na stadionu v Porubě, kde nuceně hrály své domácí zápasy Vítkovice, otevřel Moučka na konci třinácté minuty skóre povedenou kličkou gólmanovi, o jedenáct minut později pak již na 3:0 zvyšoval po Sýkorově přihrávce Venkrbec. Pětadvacetiletý forvard se svými výkony prosadil až do elitní formace a odvděčil se.
„Bylo to skvělé. Klíčovým byl druhý zápas v Ostravě, od té doby zavládlo velké odhodlání, soudržnost a všichni
jsme si věřili. Je to parádní pocit a skvělý zážitek. Kolik tomu všichni obětovali, to klobouk dolů,“ užíval si utkání.

Svůj příspěvek pak potvrdil i při obou domácích utkáních v ČEZ
EZ
Areně. Nejprve se pod výhru 6:3 podepsal pojišťující pátou brananFoto: internet
kou, následně se při razítku mezi osmičku nejlepších celků sezony
ny
podílel na výhře 5:0 dvěma asistencemi.
„Zpočátku jsem byl nervózní, pak to ze mě spadlo. Kluci i trenéři mě podrželi, hrál jsem jen svou hru,
nesnažil jsem se dělat nic jiného. Snad jsem přínosný byl,“ usmíval se.
V minulém týdnu se dostal do zájmu mnoha médií, zůstává však nohama na zemi. „Jsem prostějovským
hráčem a jsem tam rád a spokojený. Nikam neutíkám a navíc je nutné prokázat kvalitu ve více zápasech
než jen dvou třech. Každé utkání je pro mě obrovskou zkušeností,“ uvědomuje si.
O titul se utká ještě jeden hráč pevně spjatý s Prostějovem. A sice dres Komety oblékající Antonín Honejsek, jenž se v závěru základní části přesunul z prvního útoku zpět do třetího vedle Hynka Zohorny
a Martina Dočekala. „V první lajně jsem byl jen záskok a bylo to tak domluvené, že se k nim opět vrátím.
Měli jsme krátké volno a nyní už ladíme formu. Tréninky máme zaměřené na soupeře,“ hlásil na konci
uplynulého týdne.
Částečně jásat může i poslední regionální zástupce na extraligovém ledě Ondřej Vitásek. Čtyřiadvacetiletý obránce zatím letos stihl v libereckém dresu pět branek a stejný počet přihrávek a jen těsně mu unikl
vstup do předkola play off, ovšem hned první kolo skupiny o udržení rozhodlo o tom, že se Bílí Tygři
vyhnou účasti v baráži.
(jim)

Je to tady: „Koudy“ jede Šafářová letí za postupem do desítky,

rubriky
na šampionát do Ameriky! Kvitová bude v Indian Wells chybět Večerníku

PROSTĚJOV Očekávané se stalo skutečností. Už od výkonů na
mistrovství Evropy v malé kopané koncem listopadu v Černé
Hoře jsme doufali, že záložník
1.SK Prostějov Jan Koudelka
získá nominaci i na historicky
první světový šampionát. Ten se
uskuteční od 21. do 29. března
v zámoří.
„Dopadlo to dobře, protože mě vybrali,“ opáčil Honza na dotaz, jak to
vlastně v Praze vypadalo. „Kromě
tréninků jsme hodně koukali na
video, jak se to vlastně v Americe
hraje,“ popsal pondělní program
soustředění.
Je totiž nutné poznamenat, že
podobně jako třeba v hokeji jsou
pravidla malého fotbalu v zámoří
trochu jiná. Organizátoři dali dohromady jakýsi hybrid obou verzí,
takže pečlivá teoretická příprava
u videa měla své opodstatnění.
„Měli jsme příležitost k otestování,
protože v prvním zápase jsme remizovali 3:3 a mohli si tedy vyzkoušet
nájezdy na branku, na něž jsme vyhráli 4:3,“ vysvětlil jednu z odlišností
prostějovský záložník. Další podstatnou změnou je délka hrací doby,
která je 4x15 minut („Prostě basketmánie!,“ culil se Koudelka) místo
2x20 minut obvyklých v Evropě.

SONDA
JIŘÍHO
MOŽNÉHO

PROSTĚJOV Pouze 195 bodů
dělí Lucii Šafářovou od postupu
do první desítky světového žebříčku WTA. Prostějovská tenistka věří, že se jí průlom do Top
Ten podaří na velkých turnajích,
které se budou hrát ve Spojených státech amerických. Druhá
nejlepší česká hráčka se představí v Indian Wells a Miami.
Loni na těchto podnicích v obou
Foto: archiv Večerníku případech postoupila do 3. kola
a nebude obhajovat velký počet
Celý širší kádr byl rozdělen na dvě sku- bodů. „Před rokem jsem jako nasazepiny, které po oba dny sehrály večer ná šla vždy rovnou do druhého kola a
přípravná utkání s místními pražskými po postupu prohrála se Šarapovovou
výběry. „Ve středu nám přišly maily
s finální nominací, na šampionát pocestuje deset hráčů do pole a dva brankáři. Z tohoto počtu nás sedm hrálo
na miniEuru v Černé Hoře a pět jsou
nováčci,“ přiblížil hlavní parametry no- PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov mají za sebou
minace Koudelka.
Výprava odlétá 20. března z Prahy, již dva měsíce přípravy na prvodva dny stráví v Las Vegas a na první ligové boje. Bohužel přípravu
zápas se Salvadorem přejíždí do On- do značné míry narušila chřiptaria poblíž Los Angeles, kde sehraje ková epidemie a zranění Matkuli druhý duel s Kazachstánem. Do- číka, který bude citelně chybět
mácí Američany pak vyzvou v San především v dorostenecké lize.
Diegu. Poté následuje play-off, kam Slabší účast na trénincích měla
zásadní vliv hlavně na přípravu
naši borci, doufejme, postoupí.
První dvě kola proti olo- a souhru trojic, té se bude o to
mouckým týmům tedy Koudelka více věnovat trenér Richard Bev MSFL nestihne.
(tok) neš v březnu.

a Halepovou. Vlastně je to dobře, letos mám větší šanci připsat potřebný
počet bodů,“ tvrdí Šafářová.
Hráčka TK Agrofert je aktuálně
jedenáctá a sama si uvědomuje,
že ke světové desítce má nejblíže
v kariéře. Přesto si dopředu nespočítala, jaký výsledek jí otevře dveře
mezi prestižní společnost. „Ani to
nechci vědět. Budu hrát a snažit se
vítězit,“ plánuje Šafářová.
V Indian Wells naopak bude chybět loňská osmifinalistka Kvitová,
která se kvůli únavě z prestižního
podniku odhlásila. „Je mi to líto,
protože jde o jeden z nejhezčích

turnajů v sezoně. Ale v posledních
týdnech se cítím unavená. Nejsem
schopná hrát na sto procent. Potřebuji dobít energii na další část
sezony,“ prohlásila Kvitová.
Česká jednička pravděpodobně
vynechá i Miami. Pokud se odhlásí i z této akce, přijde o 335 bodů.
Bez problémů se přesto udrží mezi
nejlepšími tenistkami světa.
Z prostějovských tenistek se v akci
v minulém týdnu představila pouze Tereza Smitková. V mexickém
Monterrey nestačila hned v úvodu
na Francouzku Mladenovičovou.
(lv)

Nohejbalisty posílí brněnský nahrávač

NEVDĚČNÁ ROLE FAVORITA
Od volejbalistek Prostějova se v domácích
soutěžích neočekává nic jiného než výhra.
A platí to v každém utkání, ať je soupeřem
druhý nebo poslední tým tabulky. Tříbodová
vítězství v lize a postupy v poháru jsou brána
jako samozřejmost, nic jiného se neočekává. Pozornost tak vždy přitáhne spíše náhodná ztráta,
která se ale koná maximálně několikrát za celou
sezonu. V uplynulém týdnu se tak poprvé stalo
v tomto soutěžním ročníku, když se hráčkám
Ostravy podařilo v pondělní dohrávce zaskočit
„Agelky“. Neporazitelnost sice zůstala zachována, pro soupeře ovšem i ten jeden získaný bod
měl takovou cenu jako klasická výhra. Ukazuje
to na schopnost důkladně se připravit a nabudit na velkého soupeře a podat výkon na hranici možností, stejně tak je ale následně důležité
potvrdit to i v duelech s méně atraktivními celky.
V tomto často mívají slabší týmy trochu potíže
a po těžko ubojovaném bodu pak také poměrně
lacino ztratí, když není favorit až tak zřejmý.

Aktuální kádr ještě dozná s největší pravděpodobností menších
úprav. Na post nahrávače přichází
Zbyněk Botlo z Brna, jehož úkolem je nahradit na tomto postu
dlouhodobě zraněného Drobila,
od ledna marodícího Matkulčíka,
Pírka, jenž překvapivě ukončil činnost, a pracovně zaneprázdněného
Omelku. Botlo tak bude jediným
mimoprostějovským hráčem v kádru, tím se nemůže pochlubit žádný jiný celek z první ligy.

REBELIE SE NEVYPLATILA
Před týdnem se hokejisté Havlíčkova Brodu
dohodli s Mostem, že závěrečné utkání skupiny
o udržení už neodehrají. Oficiálním důvodem
byla velká marodka týmu z Vysočiny, tím
skutečným ale zřejmě nechuť dohrávat rozhodnutou soutěž, zejména když sestup byl zcela neodvratný. A jejich rozhodnutí se jevilo i jako logické, proč přece hrát zbytečné utkání, když se dá
ušetřit? Hokejový svaz byl ale nakonec jiného
názoru, a přestože to chvíli vypadalo, že celou
věc přejde jen formou kontumace, nakonec
z toho byla pěkně tučná padesátitisícová pokuta. Klub tak nakonec nejenže ušetřil soupeři
zbytečné cestování a vzdal se svých příjmů ze
vstupného, pokud by tedy ještě nějací diváci
přišli, navíc ještě musí při složité finanční situaci
zaplatit poměrně vysokou částku. Kupříkladu za
falšování podpisů, které se táhlo mnohem delší
dobu, dostal oddíl jen dvojnásobný trest. A pro
Jestřáby je jen dobře, že se rozhodli rozlučkový
duel v Šumperku odehrát.

S kterými hráči tedy Richard Beneš
pro novou sezonu počítá? „Budou
to ostřílení borci Tomáš Procházka,
Jakub |Klaudy, Kamil Husařík, Jan
Šlézar, Jan Valenta, zmíněný Zbyněk
Botlo, Radek Omelka a dále mladí
bojovnici a vesměs dorostenci Tomáš
Roba, Jakub Ftačník, Marián Příhoda
a Štěpán Karafiát. Není vyloučeno
doplnění soupisky ještě o jednoho
prostějovského hráče,“ vyjmenoval
s tím, že o potenciální posile zatím
raději více neprozradí.
(rb, jim)

JESTŘÁBI TÁHNOU PARDUBICE
Je to nyní hodně neočekávaný, ale o to
povzbudivější obrázek. Hokejistům Prostějova
se prakticky po celou sezonu nedařilo, stále se
pohybovali na posledních dvou pozicích a až do
konce bojovali o záchranu, jsou to však nyní dva
hráči Jestřábů, kteří táhnou extraligové Pardubice.
Východočeši si na konci základní části procházeli dlouhou výsledkovou krizí a nakonec osm
zápasů v řadě nevyhráli, prolomení této série se
dočkali až v play off. A to když soupeře načal Jaroslav Moučka, poté se o vítěznou branku postaral
Matouš Venkrbec. Téměř dvoumetrový a brzy
promující prostějovský útočník prokazuje své
schopnosti i nadále, bodoval už potřetí v řadě
a také i díky jeho velkému přičinění se Pardubicím
podařilo obrátit sérii s Vítkovicemi a postoupit
dál. Dlouho nepříliš úspěšný ročník se tak pro
oba během chvíle změnil v podařenou sezonu.
V Prostějově se sice extraliga nehraje a zatím ani
hrát nebude, ale opět se zvýšila šance, že i po roce
zavítá Masarykův pohár právě sem na Hanou.

MAJSTRŠTYK
V třídenním souboji sice čeští tenisté na Austrálii nestačili, vítěznou daviscupovou premiéru si ale
prožil Adam Pavlásek, jenž získal
po boku Jiřího Veselého bod ve
čtyřhře.
DEBAKL
Házenkářům Sokola II Prostějov se
nepodařilo navázat na zdolání silných Napajedel a po týdenní zápasové pauze padli na vlastní palubovce
s posledními Bohunicemi „B“.
ČÍSLO VEČERNÍKU

3 031

Středeční výhrou nad Pardubicemi se basketbalistům Ariete
Prostějov podařilo překonat hranici tří tisíc nastřílených bodů.
Před nimi se to v tomto ročníku
podařilo právě jen Východočechům.
VÝROK VEČERNÍKU
„PO SEZONĚ JSME
SE BAVILI S PANEM
LUŇÁKEM O KUBOVI
ČUŘÍKOVI. JESTLI
MÁ NĚKDO MILION
DVĚ STĚ TISÍC NAVÍC, AŤ JE PŘINESE.“
Sportovní manažer Jestřábů JIŘÍ
VYKOUKAL pohovořil o skládání
nového kádru pro první ligu
KOMETA VEČERNÍKU

MATOUŠ VENKRBEC
Tři roky nehrál hokej, po comebacku
ale nejprve
nejprv pomohl Jestřáa udržení
bům k postupu
po
první ligy,
lig poté si odbyl
extraligovou preext
miéru a nyní za
m
Pardubice také
P
poprvé skóroval.
p

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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Doloplazy trápily sezónní práce

původní zpravodajství
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.
Poúvodnímohlédnutízamužskýmiimládežnickýmisoutěžemi,vložené
příloze věnované působení 1.SK Prostějov v Moravskoslezské fotbalové
lize a po připomenutí určického boje o únik z divizního dna se o svůj prostor přihlásil krajský přebor. Nejprve jsme naservírovali pohled do tabulek
i statistik soutěže a podrobnou analýzu Kralic na Hané, týden nato jsme se
zaměřili na Konici a Klenovice na Hané. Posléze se dočkali fanoušci Lipové,
Čechovic a Mostkovic, přišla totiž chvíle pro I.A třídu, v níž má Prostějovsko
tři úspěšné zástupce. Ke slovu přišla i osmička regionálních zástupců
v I.B třídě, tedy Plumlov, Otinoves, Kostelec na Hané, Pivín a Vrchoslavice
v„A“ skupině, Protivanov, Jesenec, Hvozd v„B“ skupině.
Nyní nastává podrobnější rozbor zástupců v soutěžích pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov. Nejprve to byly dva díly
věnované okresnímu přeboru mužů, poté stejné kvantum místa dostala i III. třída. Minule jsme poprvé nakoukli i do nejnižší mužské okresní
soutěže, nyní toto okénko uzavírá pohled na druhou polovinu tabulky
v podobě Brodku u Prostějova„B“, Biskupic, Přemyslovic„B“, Doloplazů,
Ivaně a Želče. Vracíme se i k vystoupení čechovických dorostenců při jejich premiérové půlsezoně v divizi. Už příště se dočkají 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:

1. Brodek u Konice 6
2. Kostelec „B“ 6
3. Plumlov „B“
6
4. Pavlovice
5
5. Vrahovice „B“ 5
6. Brodek „B“
5
7. Biskupice
6
8. Tvorovice
5
9. Přemyslovice „B“ 5
10. Ivaň
6
11. Doloplazy
5
12. Želeč
6

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)

TABULKA VENKU:

43:2
34:4
22:6
25:4
14:8
20:9
13:13
19:9
12:8
7:17
10:25
7:32

18
16
16
15
12
11
11
9
9
6
3
1

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
8. Doloplazy
6
9. Přemyslovice „B“ 6
10. Biskupice
5
11. Ivaň
5
12. Želeč
5

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

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

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

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).
Biskupice
8
Brodek u Konice
18
Brodek u Prostějova „B“ 10
Doloplazy
15
Ivaň
13
Kostelec „B“
8
Pavlovice
18
Plumlov „B“
9
Přemyslovice „B“
9
Tvorovice
19
Vrahovice „B“
10
Želeč
13

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

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.
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Devět bodů za tři vítězství přisoudilo fotbalistům Morávie Doloplazy desáté místo.

Až na třetím místě od konce dokončili podzimní část fotbalisté oddílu
FC Morávia Doloplazy. Na podzim
se jim podařilo zdolat jen Ivaň, Biskupice a Želeč, ostatních osm soupeřů bylo nad jejich síly. Stejně jako
deváté Přemyslovice „B“ tak získaly
jen devět bodů, osmé Biskupice
jsou vzdáleny na dva body.
„S bídou jsme se scházeli v jedenácti
lidech, je to ale dáno dobou. Zájem
o fotbal u mladých upadá, navíc nám
čtyři pět hráčů základní sestavy pracuje v zemědělství, takže během sezonních prací nebyli k dispozici ani
o víkendu,“ poukázal předseda klubu
Petr Štěpánek.
V minulosti se v obci hrála vyšší soutěž,
ale v nedávné době také mužstvo několikrát skončilo na posledním místě. „Jsme

malý klub, nejsou lidi. Zranil se nám nejlepší střelec loňské sezony Jakub Jozek
a dlouhodobě také řešíme post trenéra.
Jsme bez něj už rok a kluci potřebují někoho, kdo to povede. Já jsem vypomáhal
spíše hráčsky,“ podotkl.
Změnit by se naopak mohl kádr,
v hledáčku jsou totiž dva hráči a na
seznamu přání je ještě post gólmana.
„Ten náš je právě jedním z těch, kteří
pracují v zemědělství, a chyběl nám
proti Brodku u Konice, Plumlovu ‚B‘
i Kostelci ‚B‘. Co se týče zimní přípravy, trénujeme v němčické hale a máme
za sebou první přátelák s Uhřičicemi,
nyní bychom chtěli hrát každou neděli
až do jara,“ nastínil Štěpánek.
Mužstvu se příliš nedařilo v útoku,
celkem osmnáct branek si mezi sebe
rozdělilo pět hráčů. Jozek skóroval de-

Foto: archiv klubu

setkrát, Nakládal pětkrát a Fišer, Slavíček i Žvátora jednou.
Před jarní částí je ale oddílový šéf optimistou, neboť období sklizní nebude
na pořadu dne. „Chtěli bychom se posunout dopředu, cílem je lepší střed.
Nynějších devět bodů není dobrých,
ale jaro to snad zlepší. Snad se bude
scházet více lidí,“ zmínil s tím, že herně
na něj ze všech soupeřů udělal největší
dojem Kostelec na Hané „B“.
Poděkování předsedy oddílu patří
všem, kteří chodí na tréninky a zápasy a cílem je udržet chod, co nejdéle
to půjde. „Máme obavy, že jakmile to
jednou skončí, tak už se to nerozjede.
Takto přemýšlejí i ostatní, třeba v Želči, Nezamyslicích ‚B‘, Pivínu ‚B‘. Bohužel ubývá těch, kteří mají fotbal rádi,“
posteskl si Petr Štěpánek.

Ivani v první půlsezoně zvlhl střelecký prach
Ani ne dva roky po své účasti ve III.
třídě OFS Prostějov se nacházejí
fotbalisté Ivaně na chvostu nejnižší
okresní soutěže. Na podzim 2014
se jim výsledkově nevedlo téměř
vůbec a svědčí o tom nejen pouhých
šest bodů, ale i také jen deset nastřílených branek. Horší bilanci zaznamenali jen hráči Želče, takže Sokolu
Ivaň patří až předposlední pozice.
Ivani nevyšel hned úvod ročníku, když
v prvních třech neskórovali ani jednou
a premiérové trefy se dočkali až při čtvrtém pokračování. Ani to jim ale nepřineslo nic jiného než porážku. Postupně
tak přišly výsledky 0:5 s Tvorovicemi,
0:3 na trávníku přemyslovického „béčka“ i doma proti Doloplazům, v Biskupicích z toho byla těsná prohra 1:2.

Sérii se podařilo přerušit až následně
doma proti Želči, z tohoto souboje vytěžila Ivaň vítězství 5:0. Byla to
však na celý další měsíc jediná radost.
I proto, že se fotbalisté střetli s vedoucí
čtyřkou, která jen výjimečně ztrácela
body.
Nepřekvapily tak porážky 1:4 na hřišti rezervy Plumlova, 0:3 s Brodkem
u Konice, až 0:12 v Kostelci na Hané
s tamějším „B“-mužstvem a 1:6 Pavlovicemi. A potvrdila to i prohra 1:7
u Brodku u Prostějova „B“. Mírnou úlevu tak až v úplně posledním kole celé
podzimní části přineslo zdolání Vrahovic „B“ v poměru 1:0.
Špatné výsledky souvisí zejména
s poměrně neúspěšnou ofenzivou,
výjimkou byl pouze pětigólový Jan

Třasoň. A mimo něj se prosadilo už
jen jedenkrát pět jeho spoluhráčů,
takže mužstvo jen s odřenýma ušima nastřádalo dvouciferný počet
branek.
Při pohledu na tabulky a statistiky není
předposlední pozice překvapivá. Na cizích hřištích nezískala Ivaň stejně další
tři celky ani bod, dala druhý nejnižší
počet branek a naopak sama inkasovala druhé největší množství z dvanácti
účastníků. A z toho také vyplynulo, že
hned deset soupeřů získalo více bodů.
Druhou polovinu ročníku zahájí hráči
reprezentující obec s přibližně pětistovkou obyvatel o Velikonocích na půdě
vrahovického „béčka“, doma se premiérově představí o týden později proti
Brodku u Prostějova „B“.

Želeč nechce po sezoně uzavírat tabulku
Pouze jednou za celou první polovinu sezony se podařilo fotbalistům Želče ukořistit bod. A byl
to navíc právě jen jeden bod za
remízu po devadesáti minutách
s Tvorovicemi, všichni ostatní
soupeři nastříleli vždy minimálně
o branku více. Výsledkem je tak
aktuální poslední místo a nelichotivé skóre 9:60.
„Na jaře jsme dostávali hodně gólů,
teď na podzim se to už trochu srovnalo. Musíme se zatím spokojit
s tím, že už jsme neprohrávali až tak
vysoko. Na jaře jsme měli nevýhodu
v nesehranosti, teď k nám sestoupily
čtyři celky a ty nešlo obehrát,“ ohlížel
se za skončeným kalendářním rokem
sekretář oddílu Antonín Remeš.

Před začátkem současné sezony převzal
mužstvo kouč Miroslav Chalupa, nyní
došlo i k další konsolidaci samotného
kádru. „Podařilo se nám to poskládat,
získali jsme nějaké hráče na hostování
a přestup. Tým teď má perspektivu, když
tedy kluci budou chtít a bude je fotbal
zajímat,“ myslí si funkcionář Želče.
Přáním tak je, aby jaro bylo výrazně
lepší a podařilo se vylepšit současnou pozici. „Máme schopný omlazený kádr, který by měl něco uhrát.
Z posledního místa bychom se chtěli
dostat kousek výš. Uvidíme, jak chytneme začátek. První kolo hrajeme
s Doloplazy, proti nimž jsme vždy vyhrávali,“ věří v úspěšný úvod.
Na podzim Želeč schytala dvouciferné debakly s celou vedoucí trojicí,

když její zápasy skončily postupně tři
víkendy po sobě 1:10 s Plumlovem
„B“, 0:13 s Brodkem u Konice a 1:11
s Kostelcem na Hané „B“. Třeba duely s Pavlovicemi, Přemyslovicemi „B“
a Biskupicemi však skončily jen o gól
a s Doloplazy o dva.
Starostí směrem do budoucna je
uvadající situace v mládeži, potýkají
se s tím i v Želči, která nemá žádné
družstvo dorostu, žáků či přípravky.
„Hráčů ubývá a z domácích zdrojů
máme polovinu. Dětí je málo a navíc ztrácí zájem o fotbal jako takový.
Jsme nespokojeni i s FAČRem, která
nám dává zabrat. Končit ale nehodláme a budeme fungovat, co nejdéle
to půjde,“ ubezpečil sekretář TJ Želeč
Antonín Remeš.

Støelci
regionálních
zástupcù:

Brodek u Pr ostějova „B“ Biskupice chtějí z osmé pozice výš
předvedl b rankostroj
Nejúspěšnějším týmem druhé
poloviny tabulky IV. třídy OFS
Prostějov se stali hráči Brodku
u Prostějova „B“. Ti zaznamenali vyrovnanou bilanci pěti výher,
jedné remízy proměněné v penaltové vítězství a pětice porážek.
A jako poslední se také dočkali
kladného skóre, když nastříleli
o jednu branku více, než obdrželi.
„S podzimní částí můžeme být vcelku spokojeni. Přáli jsme si být kolem
středu tabulky, to jsme splnili. A kdybychom uhráli hned v prvním kole
lepší výsledek ve Vrahovicích, kde
jsme po poločase vedli 2:0, ale gólem z poslední minuty jsme prohráli, mohli jsme být ještě o dvě příčky
výš,“ bilancoval hrající trenér Jaroslav
Bureš, jenž se mužstva ujal společně
s Přemyslem Sloukou a Radkem Kolaříkem.
Vstup do sezony se sice fotbalistům
nepodařil a po úvodní porážce 2:3
ve Vrahovicích „B“ přišla další prohra
3:5 v Pavlovicích. Úspěšný rozstřel
s Tvorovicemi a vítězství 2:1 ale vše
úspěšně nastartovalo. A následovaly
hned tři zápasy s plným bodovým
ziskem. Nejprve 4:3 na půdě přemyslovického „béčka“, poté 4:2 v Biskupicích a na závěr 6:0 s Želčí.
Proti nejlepšímu triu se Brodku
u Prostějova „B“ uspět nepodařilo
a prohráli 1:7 na trávníku rezervy
Plumlova, 1:4 v „brodeckém derby“
s Brodkem u Konice a 1:5 na hřišti
Kostelce na Hané „B“. Toto trio porážek přerušila jen výhra 7:1 nad Ivaní.
A zcela na závěr v dohrávce výsledek
7:3 nad Doloplazy.
„Bylo vidět, že Brodek u Konice byl asi
nejlepší. Naše utkání bylo poměrně
vyrovnané, oni ale proměňovali šance.
Plumlov má také hodně dobrý mančaft. Zrovna tam byla chyba, že hrálo

současně naše 'áčko' i 'béčko' a měli
jsme značně oslabenou sestavu, takže
jsme byli nedůstojným soupeřem,“
přiblížil souboje se špicí tabulky.
Nejpilnějším v překonávání soupeře se ukázal Petr Piňos, ten patří se
čtrnácti zásahy mezi vůbec největší
kanonýry celé soutěže. Úspěšnější
bylo jen celkově trio fotbalistů, kteří
hájí barvy Brodku u Konice, Kostelce
na Hané „B“ a Plumlova „B“. Nebezpečím pro soupeře ale byla i řada jeho
spoluhráčů. Vždyť Petr Klobouk s Janem Typnerem nasázeli po šesti brankách, Tomáš Bureš dokázal skórovat
pětkrát. A prosadilo se i dalších sedm
hráčů, takže při poměření ofenzivy patří brodeckému „béčku“ pátá příčka.
„Branek jsme dali až až, nevím ale, jak
to bude nyní. Piňos prý možná odejde do Plumlova, uvidíme, jak to dopadne, případně bychom ho museli
nahradit. Potenciál má Tomáš Bureš,
ten je ale hodně pracovně vytížen,“
přemítal Jaroslav Bureš.
Zimní příprava probíhá společně
s „A“-týmem a v silách je podle trenéra zabojovat na jaře o páté šesté
místo. „Bude záležet, jak se budeme
scházet. Polovina hráčů jsou čtyřicátníci, pak tam máme čtyři pět dorostenců a zbytek plus minus třicátníky,
kteří sbírají starty i v 'áčku',“ podotkl.
Na konci uplynulé sezony nebyl
brodecký výběr daleko od postupu.
Skončil sice na čtvrtém místě, ale
nakonec postupovaly hned tři celky
a Čechy pod Kosířem na tom byly
jen o čtyři body lépe. To byl nejlepší výsledek tohoto celku za poslední
roky, předtím hráčům Brodku patřily
spíše pozice v dolní části. Toho se letos nemusejí hráči až tak moc obávat.
Nejbližší z pronásledovatelů v podobě Biskupic ztrácí šest bodů, ještě výrazněji zaostávají zbývající čtyři celky.

Osmé místo, tři plné výhry, jedna
penaltová a sedm porážek po devadesáti minutách. Taková je bilance
FC Biskupice po jedenácti duelech
IV. třídy OFS Prostějov. A také skóre je výrazně pasivní, fotbalisté tradičního účastníka této soutěže nastříleli o dvaadvacet branek méně,
než sami inkasovali.
„Podzim nám vůbec nevyšel, představovali jsme si ho líp. V létě ale přišlo asi
pět nových kluků a chvíli to trvá, než si
vše sedne. Ke konci už to tak bylo lepší,
potřebovali se zapracovat. Navíc je to
dáno i tím, jak se sejdeme, jak to mají
kluci s prací,“ hodnotil člen biskupického kádru Jiří Dočkal.
Hráčům se nevydařil hned vstup do
soutěže, nutno ale podotknout, že měli
velice obtížné rozlosování. V prvním
kole prohráli 2:3 ve druhém Plumlově
„B“, následně 2:5 s vedoucím Brodkem
u Konice a poté 0:8 u třetího Kostelce
na Hané „B“. Pak teprve přišla první

výhra nad Ivaní 2:1, kterou však opět
následovala trojice porážek – s Vrahovicemi „B“, Brodkem u Prostějova „B“
a Tvorovicemi.
„Podepsalo se to na nás, čekali jsme
lepší začátek. Třeba Brodek u Konice
byl velice dobře sehraný, má tam kluky z vyšších soutěží a je to poznat. Tipl
bych ho na postup, ale třeba i Kostelec
‚B‘ byl silný. U ‚béček‘ je to ale i o tom,
jestli si udrží hráče,“ ohlížel se Dočkal
za nepovedeným vstupem.
Během zimní přestávky kádr dalších
změn nedoznal a sestava se schází pravidelně v sobotu na umělém povrchu
v nedalekých Kralicích, v plánu jsou
pak hned dva zápasy s tamějším „béčkem“ a jeden s Bedihoští.
„Cílem pro jaro je posunout se výš,
osmé místo není adekvátní. Zkusíme
pokračovat v tom, co jsme předváděli
poslední tři zápasy. A pokud se budeme scházet, mohli bychom vystoupat
k pátému místu,“ odtajnil ambice.

tak spokojeni,“ bilancoval kouč výběru Stanislav Tylšar.
Společně zvládli porazit 3:0 Ivaň,
4:0 Doloplazy a 2:1 Želeč, hlavním
problémem celku ale byla právě
koncovka. Jedenáct zápasů totiž přineslo celkově pouze čtrnáct nastřílených branek a v pěti střetnutích Přemyslovičtí ani jednou neskórovali.
„Už posledních pár let nemáme žádného střelce a nerýsuje se žádný ani
v dorostu. Musíme si ale někoho vychovat. Hodně nám v tomto pomohli
Olda Kovář a Kamil Růžička, kteří
ještě loni hráli za ‚áčko‘,“ zmínil Tylšar.

TJ SOKOL BRODEK
U PROSTÌJOVA „B“:
14 - Piňos Petr, 6 - Klobouk Petr, Typner
Jan, 5 - Bureš Tomáš, 2 - Gamberský Petr,
Matoušek Jaromír, Petlák Ivo, Slouka Přemysl, 1 - Brátel Jaroslav, Dračka Jaroslav,
Zatloukal Leopold.
TJ BISKUPICE:
5 - Dočkal Jiří, 2 - Kovařík Lukáš, Trávníček Milan, 1 - Bukovec Miroslav, Duplinský Imrich, Králíček Jakub, Králíček Jiří,
Navrátil Jan, Trávníček Martin.
TJ SOKOL PØEMYSLOVICE „B“:
5 - Růžička Kamil, 2 - Kröner Petr,
1 - Grulich Radek, Horníček Miroslav,
Jurník Lukáš, Kovář Oldřich, Rozsíval
Josef, Tyl Martin, Vybíral Lukáš.
FC MORÁVIA DOLOPLAZY:
10 - Jozek Jakub, 5 - Nakládal Jakub,
1 - Fišer Vladimír, Slavíček Jan, Žvátora
Tomáš, Buchta František.
SOKOL IVAÒ:
5 - Třasoň Jan, 1 - Černý Daniel, Kroupa
Martin, Ledvina Josef, Řiháček Jan.

Horní řada zleva: Duplinský Imrich, Trávníček Milan, Halenka Martin, Fečo Pavel, Hemmr
Luděk, Trávníček Martin, Leskovec Martin, Smýkal Martin, Kovařík Lukáš, Králíček Jakub,
Králíček Jiří. Prostřední řada zleva: Bukovec Miroslav,Králíček Jaroslav, Filický Zdeněk,
Dočkal Jiří. Spodní řada zleva: Pospíšil Jiří, Filický David.
Foto: Lenka Nováčková

Základem je zvládnout start jarní
části lépe než na podzim, tedy bodovat hned na úvod proti Pavlovicím
a Želči. „Musíme získat víc než žádný
bod, jinak by na nás sedla deka a těžko
bychom se z toho vyhrabávali. Pavlo-

vice budou těžkým soupeřem, pokud
ale bude vše v pořádku, tak bychom
mohli něco uhrát a pak vyhrát v Želči,“ nastínil plány Jiří Dočkal společně
s poděkováním všem, kteří se o biskupický fotbal starají, a obci za podporu.

Přemyslovice „B“ před sezonou hodně omladily
Stejně jako v předešlých sezonách, tak i tentokrát patří Přemyslovice „B“ k celkům z dolní
poloviny tabulky IV. třídy OFS
Prostějov. Aktuální situace je ale
přece jen trochu odlišná, v létě
totiž klub nepřihlásil dorostence,
takže se tito mládežníci přesunuli
mezi dospělé. I s jejich pomocí se
podařilo získat tři výhry v jedenácti případech.
„Čekali jsme o tři až šest bodů
víc, před sezonou k nám ale přišla
spousta mladých kluků a zvykají si
na mužskou soutěž. Relativně jsme
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Naopak nyní přes zimu se žádné
změny nerýsují, nikdo neodchází
ani nikdo nepřichází. „Momentálně ‚áčko‘ i ‚béčko‘ trénují pospolu,
scházíme se v úterý, středu a pátek,
osm až devět kluků chodí. Stále mají
zájem, takže s účastí můžeme být
spokojeni,“ sdělil s potěšením.
Proti celkům z čela tabulky pozoroval patrný rozdíl, další utkání ale
byla vyrovnaná. „S těmi nejlepšími
jsme se měřit nemohli, někdy jsme
ale měli smůlu a prohráli jsme o jeden dva góly. Doplatili jsme na střeleckou nemohoucnost,“ upozornil.

I pro příští rok pravděpodobně
v Přemyslovicích přihlásí jen žáky,
co se „B“-týmu týče, ve zbytku sezony je ambicí polepšit si ze současné
deváté pozice. „Chtěli bychom jít
o jedno dvě místa výš, když se to ale
nepodaří, nevadí. Hlavně aby si mladí zahráli a zvykli si na mužský fotbal. Nechtěli bychom ale klesnout,
máme na to, abychom celky pod
námi porazili i na jaře,“ je přesvědčen Stanislav Tylšar.
Porci zbývajících jedenácti střetnutí zahájí Přemyslovice „B“ v neděli
5. dubna proti Plumlovu „B“.
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TJ ŽELEÈ:
3 - Dokoupil Pavel, 2 - Božičevič Mojmír,
Sochor Jiří, 1 - Musil Tomáš, Zámoravec
Sergej.
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o DVĚ Koruny LEVNĚJI
Jak na to? Nalistujte stranu 28

Čechov ický dorost poznává divizi, starší atakují desítku
Na počátku června loňského roku
se mohlo na čechovickém trávníku
hodně slavit. Nepostaralo se o to sice
„áčko“, které se zatím vytouženého
postupu do krajského přeboru nedočkalo, o historický zápis se ale postarali dorostenci. Těm se podařilo
kralovat celému krajskému přeboru
a vybojovali si právo účasti v moravskoslezské divizi. Vedení oddílu se
této šance rozhodlo využít a v uplynulých měsících si tak mládežníci
odbyli premiérovou půlsezonu ve
třetí nejvyšší domácí soutěži své věkové kategorie.
„Snažíme se dávat šanci i hráčům
z menších klubů, ať si třeba formou střídavých startů vyzkouší divizi. S mládeží se dá pracovat a skupina lidí, kterou
dále tvoří Luděk Piňos, Josef Liška,
František Mikulka, Radek Kravák, Jiří
Jančík, David Pavlík, plní své úkoly.
A mé poděkování patří i rodičům
a vedení Sokola Čechovice,“ užíval si
vydařené první části ročníku hlavní
kouč Jaroslav Liška.
Staršímu dorostu patří po podzimní
části jedenáctá pozice, ke které hráče
nasměrovala čtyři vítězství, dvě remízy
a osm porážek. A mohlo to být ještě
lepší, do desátého kola se jim totiž podařilo i přes porážku 2:9 v Havířově
získat třináct bodů.
„Podařilo se nám vyhrát nad hranickým favoritem 4:2, zranilo se nám
ale šest hráčů a od jedenáctého kola
jsme hráli s až šesti hráči ročníků 1998

MSDD, SK. „E“, STARŠÍ:

1. SK Uničov
14
2. SK Hranice
14
3. 1.FC Přerov 14
4. MFK Havířov 14
5. FK Krnov
14
6. FK Jeseník
14
7. FC Vsetín
14
8. 1.BFK Frýdlant n/O 14
9. TJ Val. Meziříčí 14
10. FKS Opava 14
11. Sokol Čechovice 14
12. FK Šumperk „B“ 14
13. MFK Vítkovice „B“ 14
14. FK Nový Jičín 14
15. SK Sulko Zábřeh 14
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MSDD, SK. „E“, MLADŠÍ:
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a 1999. Tím jsou dány naše nevyrovnané výsledky, ale ve Vsetíně jsme hráli
0:0, když jsme nastřelili čtyři tyčky
a jedno břevno, bylo to velice kvalitní
utkání,“ přibližoval závěr podzimu.
Celkově tak panuje spokojenost, i díky
tomu, že tu mohou nastupovat i hráči
ročníku 1996. „Jsme nováček a nezklamali jsme. Mým tajným cílem bylo
patnáct bodů, máme jich čtrnáct. Jsem
spokojen s výsledky, i když některé byly
kruté. Třeba v případě Havířova se projevila dlouholetá spolupráce s okolím,
kvalita soupeře byla obrovská,“ hovořil
Liška.
Blízko bodům byly Čechovice i proti
Vítkovicím „B“. Tehdy se jim ale nadějný stav 2:2 po poločase nepodařilo
zúročit a padly 2:5. „Mohli jsme vést
4:0, ale bylo neskutečné, co jsme neproměnili. A zaplatili jsme za to, do
čeho domácí kopli, z toho byl gól. Hráli
jsme ale na dvanáctitisícovém stadionu

1. SK Hranice
14
2. 1.FC Přerov 14
3. TJ Val. Meziříčí 14
4. MFK Vítkovice „B“ 14
5. FK Šumperk „B“ 14
6. FK Nový Jičín 14
7. SK Uničov
14
8. FK Krnov
14
9. FK Jeseník
14
10. SK Sulko Zábřeh 14
11. FC Vsetín
14
12. 1.BFK Frýdlant n/O 14
13. MFK Havířov 14
14. FK Slavia Opava 14
15. Sokol Čechovice 14

12
12
11
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
2
1

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

0
1
1
4
4
6
5
5
8
8
7
10
11
11
11

44:4
58:3
60:14
33:33
36:22
26:27
27:20
33:36
40:44
26:39
24:27
20:47
18:65
17:44
9:46

38
37
35
26
24
22
21
21
16
16
15
10
9
7
5

a skvělém trávníku, to pro kluky byl
skvělý zážitek,“ vyprávěl úspěšný trenér.
Oproti nejvyšší krajské soutěži spatřoval obrovský rozdíl, i proto neočekával
atakování nejvyšších pozic. „Hra, rychlost, kvalita soupeřů byla neporovnatelná. Před sezonou nám odešlo dvanáct
hráčů, právě ti to předtím vykopali.
Museli jsme přeobsadit šest sedm
postů a povedlo se nám to. Měl jsem
z toho větší obavy, ale přístup kluků byl
skvělý a docela jsme to zvládli,“ chválil
svěřence.
Kladně hodnotil i vystoupení mladšího
dorostu. Ten je sice s jednou výhrou
a dvěma remízami zcela poslední, na
Opavu ale ztrácí jen dva body a na
Havířov čtyři.
„Vlastně jsme postoupili z krajského
přeboru žáků. Zůstali jsme nohama
na zemi, očekávali jsme velký rozdíl
mezi soutěžemi. Máme tam dva hráče ročníku 1998, zbytek tvoří 1999

Před pár týdny absolvovali mladší i starší dorostenci Sokola Čechovice úspěšné zimní soustředění v Malé Morávce.

a 2000. Mužstvo ale budujeme už tři
roky a přináší to výsledky. Přehrávali
jsme některé soupeře a do pětasedmdesáté minuty to bylo dobré. Celý tým
má potenciál, soupeři ale měli starší
hráče,“ hodnotil Jaroslav Liška.
V létě i v zimě absolvoval s hráči úspěšné soustředění v Jeseníkách, v Malé
Morávce je s podmínkami a péčí veli-

ce spokojen. „Vážíme si tamější péče,
máme tam k dispozici tělocvičnu, posilovnu, saunu, bazén, můžeme chodit
na běžky. A potěšitelný je i zájem kluků,
letos jich jelo hned pětatřicet,“ mohl
se usmívat trenér dorostenců Sokola
Čechovice.
Pod tyto výsledky se podepsali převážně kmenoví hráči oddílu, výjimek je

jen několik. Ve starším dorostu gólman
Patrik Zapletal z Mostkovic a obránci
Martin Surma, Patrik Synek z 1.SK
Prostějov. Ty by teď měla doplnit trojice Havelka, Cita, Kořenek z Přemyslovic. A mezi jejich mladšími kolegy je to
přibližně desítka jmen.
„Každé mužstvo potřebuje mládež.
Je to o lidech a o tom, co chtějí pro ni

Foto: archiv klubu

udělat. Stále jsem optimistou. A co se
týče zbytku sezony, u staršího dorostu
je naším cílem skončit do dvanáctého
místa. Hrajeme osmkrát doma a šestkrát venku, v silách to je. Chtěli bychom
získat aspoň stejný počet bodů jako na
podzim,“ podotkl Jaroslav Liška s tím,
že u mladšího dorostu je přáním posun
o jednu až dvě příčky nahoru.
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rozhovor Večerníku

Z OTCE NA SYNAanebKTERAK NOVINÁŘ ZPOVÍDAL NOVINÁŘE
„Dřív stačila k práci tužka, notes a psací stroj,“ vzpomíná nestor sportovního zpravodajství Vlastimil Kadlec
v rámci exkluzivního
interview
se ptal

Michal

KADLEC
PROSTĚJOV Na tuto chvíli jsem čekal čtvrtstoletí.
Přesvědčit vlastního otce,
notabene též novináře,
k rozhovoru, a ještě k tomu
dokonkurenčníchnovin,to
se hned tak nepodaří. I když
se naše životní cesty poněkud vzdálily, jedno nemohu
zapřít -to co teď dělám, jsem
se naučil od něj! Vlastimil
Kadlec (na snímku) je nestorem sportovního zpravodajství v regionu a vypočítávat, kolik akcí a areálů ve
svém životě navštívil, jaký
počet zápasů viděl na vlastní oči, načež kolikrát pak
uhodil do psacího stroje,
později klávesnice počítače,
na to snad jeden lidský život
ani nestačí. Tak alespoň pár
otázek a odpovědí v rámci
druhého takto unikátního
rozhovoru na stránkách
Večerníku, kdy si ke stolu
sednou dva z jedné rodiny...
●● Tati, jak jsi se vůbec dostal k novinařině?
„Na začátku šedesátých let minulého
století jsem byl členem výboru fotbalového oddílu TJ OP Prostějov i oddílu
boxu. Tenkrát mě požádali, abych psal
o utkáních do podnikových novin Prostějovský oděvář, šlo tehdy o krátké reportáže. Zřejmě si mých prvních článků
všimli v redakci Stráže lidu a nabídli mně
spolupráci. Brzy potom mě vzali jako externího sportovního redaktora, což jsem
dlouhá léta vykonával při svém stabilním
zaměstnání.“
●● Vzpomeneš si ještě na úplně první
svoji větší reportáž?
„Tou byla už před tím asi ta o dávné historii i současnosti prostějovského fotbalu
a našem slavném hráči Janu Melkovi.
Tomu se právem říkalo ´Moravský Bican´ a za Prostějov hrál od třicátých let,
následně pak ještě i po druhé světové válce. Tento můj první obsáhlý článek otiskl
asi v roce 1962 tehdejší Československý
sport pod titulkem Melkovo fotbalové
město stále žije.“
●● Jaký jsi za něj dostal honorář?
„Pětaosmdesát korun. Jinak v okresních
novinách byly honoráře mnohem nižší,
nějakých patnáct nebo dvacet korun. To
fotografové na tom byli mnohem lépe,
ti za sportovní snímek otištěný v novi-

nách brali víc a později dokonce stovku.
(úsměv) Ale to je už hodně dávno.“
●● Zkusil sis v novinařině i takzvaně
jiný resort, než sport?
„Jen když mě o to někdo požádal. Někdy
jsem zabrousil do kultury, psal jsem například o činnosti mého oblíbeného hanáckého souboru Mánes a jeho zahraničních
cestách. Sám jsem byl jeho členem.“
●● Ostatně, jak pamatuji, kromě novinařiny byly tvými největšími koníčky právě hudba a tanec, že?
„Je to tak. Do Mánesu, který vedl můj
bratr Jan, jsem vstupoval ve svých sedmnácti letech a pokračoval ještě i po vojně.
okračoval jsem
Když jsem pak dotančil, pokračoval
v souborových zkouškáchh jako klavírní
ažil v souboru
korepetitor, takže jsem zažil
snad tři generace. Ostatněě klavír je také
moje velká životní láska. Ještě nedávno
cké písně do
jsem jezdil hrát romantické
m. Doma mám
Slatinic lázeňským hostům.
ozřejmě v klidigitální piáno, které samozřejmě
du nenechávám… Rád se bavím i na
zahradě. Snad je to tím, žee můj dědeček
narozený v Tovačově byl zahradníkem
a po patnáctileté praxi ve Švýcarsku také
šéfem zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem.“
●● Je pravda, že hře na klavír tě učil
sám Vladimír Ambros?
tství chodil
„Ano. Když jsem v dětství
do hudební školy, nějakk jsme si
ru. Můj
nesedli s učitelkou klavíru.
rál na
nejstarší bratr Jindřich hrál
housle v prostějovském Orteré
chestrálním sdružení, které
dil,
Vladimír Ambros řídil,
a měl též několik žáků na
klavír. Bratr s ním domluvil,l,
aby k nám domů chodil
také.“
●● Jaké byly tvé
první sportovní zkušenosti z hlediska
fanouška prostějovského sportu?
„Fotbalová hřiště jsem
jako divák navštěvoval
už na sklonku druhé
světové války. Velice rád
vzpomínám na sezonu
1945-1946, kdy jsem ve
svých jedenácti letech
byl svědkem řady utkání
fotbalistů SK Prostějov v nejvyšší soutěži. Tenkrát sice Prostějov definitivně
v naší nejvyšší soutěži skončil, ale pamatuji si, že jsme například porazili Viktorii
Plzeň na jejím hřišti 3:2 a remizovali na
Kladně 2:2 a stejně doma s Trnavou.
Doma jsme ale prohráli s Viktorkou
Žižkov 0:1, s SK Židenice 1:2, načež
pražská Slávie nás v Prostějově rozdrtila
8:1 a v Praze dokonce 10:0. Na tréninku jsem se pak drze ptal, kdo v Praze
chytal. Pan Šrám řekl že Kujal, ten zase
že Jurka a dodnes se divím, že jsem tam
nějakou nechytl... To ještě byli v sestavě
Omachlík, Němeček, Kýr, Kula, Pavelka, Melka, Kastl, Drozd i další.“

●● Jak vůbec vzpomínáš na prostějovský sport v rozmezí šedesátých až
osmdesátých let minulého století?
„Na toto období se vzpomíná krásně. (úsměv) Kromě tradičního fotbalu
a hokeje zde byly další kvalitní sporty.
Například box, zápas, lukostřelba, ale
i vynikající kolová v podání bratrů Novákových, kterým konkurovali jen Sedláček s Danešem z Prahy Pankrác. To byla
vždycky natřískaná sokolovna! Hrála se
zde potom i národní liga ve volejbale žen
s reprezentantkami, Prostějovačkami
Evou Souškovou a Annou Polákovou
v dresech TJ OP. Samozřejmě nelze zapomenout na hokejová derby s Olo
Olomoucí nebo Přerovem, stejně
jako na často téměř vyprodaný fotbalový stadion
při utkáních národní
ligy ve Sportovní ulici
za éry trenéra Karla
Brücknera.“

●● I tebe zřejmě musí mrzet, jak dopadl fotbalový stadion ve Sportovní
ulici, že?
„Ani nemluv! Když ho vidím teď, tak si
říkám, že řada lidí, kteří tomu stadionu
obětovali maximum úsilí, prostředků
a času, se teď musí obracet v hrobě! Například takový František Lánský.“
●● Pojďme teď z jiného soudku. Jaký
je tvůj názor na současné politické
dění v republice?

●● Spousta lidí tvrdí, že právě
v tomto období byl sport v Prostějově mnohem zajímavější, chodilo
na něj víc lidí a všichni z něj měli
větší radost než v současnosti. Lze
s tím souhlasit?
„Asi ano. To ale vyplývá z toho, že tenkrát
nebylo ve sportu tolik peněz, Prostějov
na všech možných frontách reprezentovali ryzí Prostějováci, byli to patrioti,
srdcaři. Bylo to takové domáčtější. Dnes
je zde sice všechno na vynikající úrovni,
hraje se světový tenis i volejbal, nejvyšší
soutěž basketbalu, kvalitní hokej či fotbal,
ale mám pocit, že to pravé fandovství se
už tak neprožívá...“

„Je prostě nová doba, mnohé je lepší,
vidíme to okolo sebe. Ale jsou věci,
které měly z minulých časů přetrvat.
Například zaměstnanost a výhody
s tím spojené. Levné zdravotnictví,
rekreace, pobyty dětí na táborech.
V neposlední řadě pak prosperita
zemědělství, jehož soběstačnost nám
zahraničí závidělo. Hlavní ale je, aby
lidem nezmizel humor. Protože jak
já vždycky říkám, nejpromarněnější
den je ten, kdy se ani jednou nezasmějeme. Takže i zde s humorem,
který je mně vlastní - z těch dob minulých nám z dobrých věcí zůstala
bohužel jen kofola…!“

●● No, třeba v Prostějově jsme se
zčásti vrátili o pětadvacet let zpátky,
vždyť u kormidla jsou na radnici opět
komunisté...
„Já jsem nikdy nerozlišoval, a nebudu to
dělat ani dnes, lidi podle stranické příslušnosti. Rozlišuji je podle toho, jak se chovají, jak jsou přátelští a jaké mají názory.

dnes stačí pár manipulací na počítači a
noviny jsou vytisknuté.“
●● Na Prostějovsku v současnosti
vychází tři tištěné noviny a funguje
několik internetových serverů. Není
to podle tebe na tak malé město moc?
„Řekl bych, že je to až hodně moc!
Dříve v Prostějově vycházely jediné

„Dnes je těžké prosa
dit se na trhu.
Vím, že jedničkou
je v Prostějově
Večerník, ale určitě
i vy trpíte tím,
že těch místních no
vin je moc, stejně
jako dalších intern
etových serverů...“

A v neposlední řadě jak jsou vzdělaní.
Například pan Jaroslav Šlambor je a bude
pro vedení Prostějova přínosem. A kde
se svou paní přespávají, jestli v Prostějově
nebo ve Skalce, je jejich věcí.“
●● Pamatuješ si, když jsem se v roce
1989 vrátil z vojny a šel jsem k tobě
do „učení“ na novinařinu? Nelituješ
toho, že jsem se od sportu tak trochu
„odrodil“?
„Občas na tu dobu vzpomínám a byl
jsem rád, že mohu někomu z rodiny
předávat zkušenosti, aby v novinařině
pokračoval. Teď už sport nepíšeš, ale jak
tě v novinách sleduji, jsem pyšný na to,
jak si po profesní stránce vedeš.“
●● Jak se liší práce dnešního novináře od toho, co jsi prožil v praxi ty?
„Je v tom obrovský rozdíl. Dříve si
novinář vystačil s tužkou a notesem
a s psacím strojem. O to složitější pak
bylo opravovat různé věty nebo složení článku, když jsi s ním nebyl spokojen. Často šlo něco do koše a člověk musel začít psát znovu.. (úsměv)
Pamatuji, že fotbalové výsledky jsem
sháněl telefonicky po vesnických hospodách a tabulky si sestavoval i vypočítával sám. Tomu se dnes už každý
směje, málokdo to vůbec dokáže pochopit. O výrobě novin ani nemluvím,
Foto: Michal Kadlec
teď už slovo sazeč je hodně historické,

noviny a pouze ve středu. Okamžitě
se vyprodaly, protože lidé byli lační
po informacích z Prostějovska. Samozřejmě nebyl internet. Dnes je
těžké prosadit se na trhu. Vím, že
jedničkou je momentálně v Prostějově Večerník, ale určitě i vy trpíte
tím, že těch místních médií je tolik,
stejně jako všelijakých internetových serverů. Večerník je čtenější,
protože, a to tě nechci urazit, jste
bulvárnější, což je trendem této
doby. A kolikrát, když si čtu tvoje
články, tak si říkám, kdy tě někdo napadne a nějakou chytneš....(úsměv)
Ale na straně druhé, i když osobně
bulvár příliš rád nemám, sledoval
jsem například se zájmem například
kauzu okolo Františka Tuhého. Vše
jste popsali hodně podrobně.“
●● A co ty, píšeš ještě pro nějaké periodikum, nebo si novinařinu už definitivně pověsil na hřebík?
„Ještě ne, stále vypomáhám v Prostějovském deníku, který je pokračovatelem
Stráže lidu a Prostějovského týdne. Za
celou moji čtyřiapadesátiletou kariéru
jsem novinářský dres tedy nepřevlékl
a zůstal věrný prakticky jedněm novinám. V České tiskové kanceláři, Mladé
frontě Dnes a ani jinak celostátně už
ovšem nepůsobím.“

vizitka

VLASTIMIL KADLEC
✓ narodil se 11. února 1935 v Prostějově, je podruhé ženatý a má pět dětí, dvě dcery a tři syny
✓ vystudoval Střední průmyslovou školu oděvní
v Prostějově, po vojně pracoval čtyři roky ve střihárně OP, od roku 1962
až do svého důchodu působil ve Výzkumném ústavu oděvním s jednou
čtyřletou přestávkou, kdy byl v prostějovské sokolovně tajemníkem
Tělovýchovné jednoty OP Prostějov
✓ sportovním zpravodajstvím z Prostějovska zásoboval od roku 1960
kromě někdejší Stráže lidu a Prostějovského týdne, dnešního Prostějovského deníku, Českou tiskovou kancelář a deníky Československý sport,
Mladá fronta, Rovnost i další
✓ zajímavost: kromě sportu patří k jeho zálibám hra na klavír, folklór
a zpěv. A také zahrádka, ale tu má prý nejraději, když je v ní sníh....
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fotbal

Hodonín porazil ve druhém poločase Koudelka
exkluzivní reportáž
a rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

RSM HO
1.SK PV

0:2

VYŠKOV Předposlední přípravné utkání
sehráli v sobotu na vyškovské umělé trávě
prostějovští fotbalisté. Soupeřem jim byl nejen
divizní Hodonín, ale také vlastní marodka. Ta
totiž v průběhu týdne nabyla hlavně v předních
řadách hrozivých rozměrů. Po zvýšeném hlase
trenérů o přestávce se ve druhé půli přece
jen nabízely šance, které Koudelka ve dvou
případech využil.
Vzhledem k potížím, o kterých píšeme na jiném
místě, se musel ze stoperského místa na hrot
posunout Zatloukal, kterého nahradil Rus. Na
jeho místě levého beka od začátku nastoupil
Krejčíř. Langerovo putování sestavou pokračuje,
z původně levého záložníka se přes střed přesunul
úplně napravo a dlužno poznamenat, že tam byl
v prvním poločase vidět.
Jeho pokusy zprava byly totiž jediným přímým
ohrožením hodonínské branky. Po úvodní
oťukávané hra třetiligového favorita upadla do
jakési letargie profesorského střihu, zatímco
soupeř se snažil směrem dopředu všemi způsoby.
Aktivní Zatloukal, stejně jako někteří další
spoluhráči se příliš často vystavovali do ofsajdových pozic, takže bezgólový stav o poločase byl
reálným vyjádřením obrazu hry.
„O přestávce nám trenéři promluvili do duše a my
konečně začali plnit to, co jsme měli už od začátku,“
vysvětlil rapidní změnu po vstupu do druhého
poločasu Josef Pančochář. Ten se už po minutě

Pančochář (vlevo) a Sečkář stíhají hbitého hráče Hodonína, vpravo přihlíží Zatloukal.
Foto: Tomáš Kaláb

dostal do stoprocentní gólové šance, branka mu
ale byla příliš malá. „Kluci se mi smáli, že dnes netrefím ani domů,“ přiznal po utkání. Jeho slova byla
totiž podpořena další šancí po Koudelkově centru
zprava, se kterou naložil taktéž poněkud macešsky.
Koudelkův příchod po necelé hodince hry rozhýbal ještě více pravou stranu, odkud hrozilo
hodonínské svatyni největší nebezpečí. Koudelka
se ale nakonec prosadil z jiné herní situace. Po
vzdušném, a nutno poznamenat nevybíravém,
faulu na Zatloukala u hranice šestnáctky si míč na
značku pokutového kopu při Kroupově absenci
postavil právě Koudelka. „Většinou kopu po pravici gólmana, tentokrát jsem to zkusil na druhou
stranu,“ komentoval rázné zakončení do levého
horního rohu Honza.
Zatloukal s naraženým kolenem musel vzápětí
odstoupit, čímž se počet útočníků snížil na nulu.
S tím si ale Koudelka nedělal těžkou hlavu a o dvě
minuty později po dalším průniku po „své“ straně
poslal balón křížně po zemi k pravé tyči hodonínské
branky. Fotbalisté z jižní Moravy mohli ještě korigovat stav šest minut před koncem, míč z přímého
kopu ale orazítkoval jen břevno Kofroňovy branky.

„Vývoj zápasu jsme si sami zbytečně zkomplikovali, kdybychom začali hrát podle trenérových not
od začátku, mohlo být jasno ještě do poločasu,“
přiznal férově Pančochář.

ÚSTY
TRENÉRA

František Jura
– 1.SK Prostìjov:
Začátek utkání nebyl z našeho
pohledu špatný, pak jsme se
ale začali utápět ve stále dokola
omílaných potížích – spousta
dotyků s míčem, šlapali jsme si na balón, malá
nabídka. Soupeř toho bystře využil a logicky se
nám snažil hru co nejvíc znepříjemnit, někdy až
za hranicí únosnosti. Do druhého poločasu jsme
nastoupili s diametrálně jiným nasazením a za pět
minut mohli vést o dva tři góly. Výsledek odpovídá výkonu týmu po přestávce.
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Marodka ztíží závěrečnou fázi přípravy
Generálku obstará sobotní duel s Hlučínem
PROSTĚJOV „Tvrdý povrch umělé
trávy si začíná vybírat svou daň,“ lakonicky poznamenal trenér František Jura, ale bylo znát, že vnitřního
klidu mu situace v týmu rozhodně
nepřidala. V době, kdy by se mělo
pilovat sehrávání, taktické varianty
a útočná fáze, se právě útok „eskáčka“ prakticky rozložil.
Na vině jsou kotníky a kolena několika
hráčů. Začněme od jisté absence: v prvních jarních kolech se Jura bude muset
obejít bez Šteigla, majícího kotník v ortéze a v rukou berle, které rozhodně nepatří k standardní výbavě fotbalisty.
Od minulého utkání se Zlínem laboruje s kotníkem útočník Machálek,
který byl nucen odstoupit ještě před
koncem prvního poločasu. „Počátkem
týdne jdu na vyšetření magnetickou
rezonancí, které vyjasní, co s kolenem
vlastně mám,“ informoval Večerník
s pochmurným výrazem v obličeji Milan. „Jestli tam něco bude, s jeho přítomností v sestavě se pro úvodní kola
můžeme rozloučit,“ maloval příslovečného čerta na zeď Jura.
Aby toho nebylo málo, zranil si minulý
týden na tréninku kotník také klíčový
hráč Karel Kroupa. K jeho prognóze se toho zatím mnoho říci nedá, lze
jen doufat, že se během následujících
dvou týdnů dá do pořádku. A to ještě
po dnešním penaltovém zákroku kvůli
naraženému kolenu odstoupil poslední
profesně ofenzivní hráč, Zatloukal.
„Během týdne se rozhodneme, jak
vzniklou situaci budeme řešit, každopádně více využijeme testované dorostence,“ nastínil možné řešení prostějovský kormidelník. Ten ještě musí vstřebat
další fakt, že na zápasy s oběma olo-

mouckými soupeři bude postrádat Jana
Koudelku, který si bude koncem března
plnit reprezentační povinnosti.
Vzhledem k proklamovaným cílům
pro jarní sezónu se tedy zatím v kabině „eskáčka“ kumulují starosti, protože
s větším počtem dorostenců se třetí
liga vyhrávat nedá.
Start jarní sezóny se nezadržitelně blíží
a dlouhá, úmorná a hráči příliš nemilovaná zimní příprava je u konce. Zbývá
už jen poslední krůček, kterým je pověstná generálka na zápas prvního jarního kola v olomoucké Holici. K ní trenér
František Jura vybral třetiligový Hlučín.
Duel začíná v sobotu v 15 hodin.
„Hlučín je určitě kvalitní soupeř, který
naši připravenost na sezónu zcela jistě
prověří. Svou roli hrál samozřejmě také
fakt, že oba vzájemné zápasy už máme
odehrány a na jaře se spolu nepotkáme,“ vysvětlil svou volbu Jura.
Počátek zimní přípravy se svěřencům
trenéra Milana Valachoviče, který se
nově stará pouze o „A“ tým, rozhodně nevydařil. Podlehli totiž Senici
2:4, druholigovému Frýdku-Místku
dokonce 1:6, diviznímu Novému Jičínu 2:3 a prosadili se až proti juniorce
Baníku Ostrava 1:0. Po deklasování
beznadějně poslední rezervy Opavy
4:0 podlehli Třinci 2:4. Koncem února
klubu vypadla dvě plánovaná přípravná utkání, takže po Valašském Meziříčí
následuje generálka i pro Slezany.
Trenér Valachovič avizoval před začátkem přípravy, že chce zlepšit finální fázi,
což by mělo prověřit stav prostějovské
defenzivy. Ta je zatím rozhodně v lepší
kondici, než ofenziva, kterou bude trenér Jura skládat na základě vývoje zdravotního stavu jednotlivých hráčů. (tok)

Kralice získaly brankáře Števulu Dva hráči Určic leží v nemocnici

a vyhrály nad rezervou Holice
1.HFK „B“
FC KR

2:4

HOLICE, PROSTĚJOV V obraně to stále skřípe a nedaří se defenzivu zlepšit podle představ,
zato v útoku to devátému celku
krajského přeboru stále pálí.
A potvrdilo to i utkání na půdě
1.HFK Olomouc „B“, hostujícímu celku se podařilo hned čtyřikrát skórovat.
„Hned po deseti minutách jsme
prohrávali po střele z dálky, následně jsme po dvou nádherných
brejkových akcích otočili na 2:1.
Soupeři jsme i v tomto utkání pře-

nechali iniciativu, jak to pilujeme,
a trestali jsme z přímočarých protiútoků,“ přibližoval vývoj utkání
hlavní kouč Kralic Ivo Gottwald.
Také po přestávce se podařilo jeho
svěřencům dvakrát skórovat, opět
se však nevyhnuli obdržené brance
ze střední vzdálenosti. „To mě mrzí.
Nevzniklo to tím, že by nás prokombinovali, ale nepokryli jsme je.
Pracujeme na obraně, ale pořád góly
dostáváme, takže úplná spokojenost
ještě nepanuje,“ uvědomuje si.
Pro zápas nemohl počítat s Janem
Nečasem, jehož vyřadila práce, ani
Martinem Němcem, který je nemocný. Naopak dobrou zprávou
bylo dotažení příchodu brankáře
Petra Števuly, který na podzim hostoval v Lipové.

„Jsme domluveni na hostování
a bude v základní sestavě, počítám
s ním. Jeví se velice dobře, je mladý,
pracovitý, šikovný,“ chválil novou
posilu mezi třemi tyčemi kralický
trenér.
Před uzavřením je také hostování Jiřího Kamenova z Mostkovic. „Jirka
se jeví dobře a časem se vypracuje
do základu. Tím pádem by měly být
všechny změny v kádru uzavřeny,“
sdělil Ivo Gottwald.
Právě s Mostkovicemi sehrají Kralice o víkendu generálku na jarní část
nejvyšší krajské soutěže. „Chtěli bychom už hrát na trávě, tak snad počasí vydrží. Variantami jsou Mostkovice, Kralice, Biskupice a umělá tráva
v Chropyni,“ nastínil trenér Kralic.
(jim)

FC MOR
S URČ

0:1

MORKOVICE, PROSTĚJOV Možná že už poslední utkání před vstupem do jarní části sehráli o víkendu
na půdě Morkovic hráči Sokola Určice. Plánovaný víkendový souboj
s 1.HFK Olomouc „B“ se totiž podle
kouče Petra Gottwalda kvůli rozsáhlé marodce téměř s jistotou neuskuteční. Pokud by se tak skutečně stalo,
tak generálka divizního účastníka
byla vítězná.
„Po fotbalové stránce nám zápas vyšel
parádně. Jsem spokojen s celým družstvem, připravovali jsme se a vše nám
vyšlo,“ mohl se usmívat nový trenér
mužstva.
O vítězství jeho týmu se hned v sedmé minutě zasloužil Tomáš Los

a skóre mohlo být poté ještě několikrát
navýšeno. „Dostávali jsme se do šancí
a jedinou kaňkou je, že jsme sedm osm
stoprocentních příležitostí nevyužili.
Kluky ale chválím za obrovskou vůli
a bojovnost. Naše brána ohrožena
nebyla, nepouštěli jsme je do ničeho,“
chválil defenzivu.
Radost ze samotného výsledku a předvedené hry ale přebily starosti s tím, jak
vlastně složit sestavu. „Cestou na zápas
měli dva naši hráči na Vyškovsku autonehodu, kterou zavinil druhý řidič, jenž
do nich zezadu vrazil a odhodil je do
příkopu. Jsou v nemocnici na pozorování, nemělo by to být ale nic vážného,“
zmínil ztrátu Horvátha s Pitákem.
Už před utkáním měl na marodce Svozila a Hochmana, kteří nestihnou start
jarní části, během samotného utkání se
k nim přidali další dva fotbalisté. „Měli
jsme jednoho hráče na střídání a už
v patnácté minutě musel do hry Halouzka, když si poranil kotník Michal

Pavel. Asi ve třicáté minutě se zranil
i Machynek, který zápas dokulhal,
a čtvrt hodiny před koncem se k němu
přidal i Trajer, takže jsme vlastně dohráli
jen v devíti. Vyzkoušeli jsme si aspoň
netradiční oslabení,“ vyjmenovával
Gottwald další odpadlíky.
Osobně už nemůže počítat s dvojicí
David Javořík, Radim Vaněk, ta má
namířeno do Kojetína. „Hlavním důvodem je jejich absence na tréninku, sami
uznali, že by to nebylo adekvátní. Konzultoval jsem to s nimi a dohodli jsme
se. Naopak posily ještě sháníme, máme
reference na hráče ze Sigmy a Holice
a rozsekneme to týden před mistráky,“
naznačil trenér Sokola Určice.
Nyní zbývají Určicím necelé dva týdny
do prvního ostrého utkání a hlavním
přáním je tak vyprazdňování marodky.
„Budu kluky šetřit, čeká nás totiž důležité první utkání s Lískovcem. Na devadesát procent tak už hrát nebudeme,“
přiznal Petr Gottwald.
(jim)

„Eskáčko“ porazilo Spartu a kralovalo turnaji Konice přestřílela Klenovice

NĚMČICE NAD HANOU
Družstva Sparty Praha, Baníku Ostrava, Zbrojovky Brno,
Vyškova, Frýdku-Místku a vlastní „B“-tým nechali za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov na turnaji
v Němčicích nad Hanou. Stali se
tak vítězi klání mladších přípravek určeného pro hráče narozené v roce 2008 a později.
„Je to obrovský úspěch pro celý
oddíl a samozřejmě i pro samotné kluky v jejich začínající kariéře.
Velice si cením vysokého vítězství
nad Zbrojovkou Brno i zdolání
Sparty a Baníku,“ užíval si prvenství hlavní trenér výběru Radek
Jano.
Benjamínci „A“-týmu prostějovského „eskáčka“ tak zdolali 9:0 své
„béčko“, 6:0 Brno, 5:1 Vyškov, 5:3
Spartu, 3:0 Baník i Frýdek-Místek.
Ve svém středu mělo družstvo nejlepšího gólmana turnaje Daniela Zapletala, až v rozstřelu přišel
o titul kanonýra Radek Kocourek.

No a „béčku“ se podařilo bodovat
alespoň díky remíze 0:0 s Brnem.
„Spokojenost je naprostá. Skončili
jsme na prvním místě, tak vysoko
jsem ani nepomýšlel. Chtěl jsem
skončit do třetího místa, ale tak vysoko jsem to nečekal,“ přiznal Jano.
A jak viděl samotný průběh turnaje? „Překvapila mě Zbrojovka
Brno, že na tom nebyla kvalitou
až tak dobře, to jsem nepředpokládal. Baník na tom byl velice
dobře technicky, ale horší to bylo
s bojovností a nasazením. Sparta
byla ve všech směrech výborná,“
hodnotil soupeře.
Jasno měl i v tom, co přivedlo
právě Prostějov k prvnímu místu.
„Naše nasazení bylo ze všech největší, byl to totiž náš domácí turnaj. Individuální dovednosti hráčů
jsou také na velice dobré úrovni.
Někteří už trénují dva roky a díky
tomu jsou na tom tak dobře a konkurenceschopní s ligovými družstvy,“ poukázal.

Vítězem turnaje přípravek se v Němčicích nad Hanou stal 1.SK Prostějov.
Foto: Jiří Možný

Spokojen byl i se samotnou organizací, v níž mu hodně pomohli
rodiče. Jedinou kaňkou byla neúčast osmého celku. „Turnaj hned
na začátku narušila neúčast ze
slovenských Malacek, které bez

omluvy nedorazily. Museli jsme to
přeorganizovat a nakonec tu bylo
jen sedm družstev. Dál už jsme to
zvládli úplně perfektně a bez dalších komplikací,“ užíval si Radek
Jano.
(jim)

KONICE Hned sedm branek
nabídl souboj dvou regionálních
zástupců v nejvyšší krajské fotbalové soutěži. O jednu trefu více
zaznamenala domácí Konice,
která si tak na umělé trávě
připsala těsné vítězství.
„Zaběhali jsme si a to bylo tak
všechno. Každý to odchodil, odpadli jsme všichni, bylo to zbytečné
utkání. Neukázalo mi to vůbec nic.
Hráli všichni, co mohli, dohráli jsme
v deseti, nikoho dalšího jsme neměli.
Po měsíci to bylo hluché místo, myslím si, že oboustranně slabé utkání,
které nesnese žádné hodnocení,“
konstatoval klidným hlasem trenér
Konice Roman Jedlička.
Jeho hráči se velice rychle dostali
do vedení 2:0, pak se hostům zranil jejich záložní gólman. Domácí
zvýšili na 4:0 a do druhé půle poskytli soupeři svého gólmana Miroslava
Rece, Klenovicím se pak následně
podařilo snížit až na konečných 3:4.
„Chyběli nám Polák, Krč, Komárek,

Liška a vypomohl nám Luboš Hejda
z Bedihoště. Začali jsme vlažně a do
desáté minuty jsme prohrávali 0:2.
Zkoušel jsem ale hráče na různých
postech, zápas jsme pojali jako klasickou přípravu,“ pustil se do ohlédnutí kouč hostů Petr Navrátil.
Po soustředění v Mutěnicích byl
s hrou spokojen a ve druhé půli se
jeho hráčům podařilo sehrát vyrovnanou partii. „Byli jsme lepší,
měli jsme více šancí. Dotáhli jsme
se a pak jsme ještě trefili tyčku
a břevno. Utkání se odehrálo ve
slušnosti a korektnosti, za to děkuji
soupeři,“ zmínil.
Pro jarní část Navrátil počítá
s dvěma novými hráči, další jsou
pak ještě v jednání. „Na hostování
z Konice přichází výměnou za Rece
Otakar Cetkvoský, hostuje u nás
i Kuba Vitásek, jenž byl naposledy
v Kralicích. Naopak nás opustil
Matěj Hatle, jeho odchod do Kozlovic je pro nás velkou ztrátou,“
sdělil trenér Klenovic.
(jim)
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Orli zabojují už dnes o druhou pozici
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původní zpravodajství
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V semifinále
sem
s Brnem se ještě zahříval. Ve finále
Českého poháru však už bylo jasné, že povede
Čes
svůj tým za vítězstvím jako pravý vojevůdce. Již
14:6 měl na kontě šest bodů a udával
za stavu
s
svým Orlům tón. Často ležel v utkání na zemi
svý
své tělo všude, kde bylo třeba.
a nastavoval
n
A jako vždy svým nenápadným stylem diriggoval a burcoval mužstvo. Vítěznou titulovou bitvu s Děčínem končil na 10 bodech,
vo
8 doskocích a 3 ziscích. Především za svůj
univerzální výkon byl prostějovský lídr Raun
dek Nečas zvolen MVP turnaje, který pro
de
Orly bude mít už navždy přívlastek histoO
rický.
ric

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Soupeø ve ètvrtfinále?
Velká neznámá

Praha (lv) Ve středu tabulky Kooperativa NBL se řada týmů přetahuje
o postup do vyřazovací části. Především svitavským Turům dochází
dech. Černá série šesti porážek klub
přikovala na desáté místo se ztrátou
dvou výher na postupovou osmičku. Ztrátu v boji o play off utrpěl
v posledním kole i devátý Kolín, který
prohrál s posledním Brnem. Čtvrtfinálové příčky drží Opava, Ústí nad
Labem a Jindřichův Hradec. O konečné umístnění na 5. až 8. místě se
však ještě bude hodně bojovat. „Tohle
nás příliš nezajímá. Ani v minulých
letech jsme se nestarali o to, na koho
v prvním kole play – off narazíme.
Nebudeme kalkulovat, to se obvykle
nevyplácí,“ tvrdí předseda Ariete Prostějov Ivan Pospíšil, jehož tým půjde
do čtvrtfinále v pozici lépe postaveného mužstva. Pokud Orli zůstanou na
třetí pozici, narazí pravděpodobně na
Opavu nebo Ústí. „To je ještě daleko.
Pořád máme šanci poskočit na druhé
místo a všechno by pak bylo jinak.
V každém případě už první kolo bude
těžké. Soutěž je vyrovnaná. Musíme
počítat s tím, že nás čekají náročné
zápasy. A je jedno, na koho narazíme,“
řekl Pospíšil.
Koše Orlù v Dìèínì
budou pomáhat

Prostějov (lv) Úspěšné střely prostějovských basketbalistů v dnešním
utkání v Děčíně budou mít dvojnásobnou hodnotu. Hráči Ariete se
budou snažit porazit svého rivala, současně bylo toto střetnutí zařazeno do
tradiční charity Každý koš pomáhá.
Tato akce od roku 2007 spojuje české
basketbalové prostředí a Českou televizi v pomoci potřebným. „S vedením
České basketbalové federace jsme se
rozhodli právě pro tento atraktivní
duel,“ potvrdil šéf Ariete Ivan Pospíšil.
Hráči přispějí na dobrou věc částkou
deset korun za každý bod, klub za
každý bod družstva stokorunou. 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.

AKCE
prodloužena
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI
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KAM NA
KOOPERATIVA NBL...
Dohrávka 38. kola,
pondělí tj. dnes 9. března:
BK Děčín - Ariete Prostějov
(18:00, PP ČT SPORT)
39. kolo, středa
11. března 2015, 18:00 hodin:
GEOSAN Kolín - Lions J. Hradec
ec
ar(17.45), BK Opava - BK JIP Parto
dubice, Ariete Prostějov - Qanto
Tuři Svitavy, MMCITÉ Brno
no
- SLUNETA Ústí nad Labem
m
(18.30), USK Praha - NH Ostrava,
va,
BK Děčín volno.
Dohrávka 17. kola, čtvrtek
12. března 2015, 18:00 hodin:
n
ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín.
40. kolo, sobota
14. března 2015, 18:00 hodin:
NH Ostrava - Ariete Prostějov,
BK JIP Pardubice - GEOSAN Kolín, Lions J. Hradec - SLUNETA
Ústí nad Labem, BK Děčín- BK
Opava, MMCITÉ Brno - USK
Praha (18.30), Qanto Tuři Svitavy
volno.

PROSTĚJOV Zřejmě klíčový
P
z
zápas
z pohledu souboje o druhou
příčku v tabulce po základní části
Kooperativa NBL čeká hráče Ariete Prostějov. V televizní dohrávce 38. kola nastoupí v pondělí od
18 hodin proti Děčínu a k uchování naděje poskočit výše ze třetího
místa potřebují na severozápadě
Čech zvítězit. Současně se pokusí
Válečníkům oplatit porážku z domácí palubovky ze začátku roku.

„Před zápasem proti Pardubicím
jsme se dívali především na soupeře pod námi. Utkání jsme zvládli,
a teď se pokusíme stáhnout ztrátu na druhé místo. Děčín je doma
hodně silný, přesto se chceme poprat o úspěšný výsledek. Do vyřazovací části chceme jít z co nejlepší
pozice,“ uvedl před utkáním kouč
Ariete Zbyněk Choleva.
Poslední vzájemné utkání naprosto jednoznačně vyhráli prostějovští basketbalisté. Po výsledku
84:51 získali Český pohár a také
odpovídající porci sebevědomí.
To si uvědomují také v táboře
Válečníků.

„Lekci, kterou nám uštědřil Prostějov
ve finále Českého poháru, máme ještě všichni v živé paměti, a proto nebude jednoduché námi darovaný vagon
sebevědomí Orlům přetlačit a vrátit
zpět do depa,“ míní trenér Děčína
Pavel Budínský, který své hráče připravuje na těžkého soupeře. „Útočná
kvalita je u Prostějova neoddiskutovatelná, co hráč, to potenciální nebezpečí pro soupeřův koš. Když se k
tomu přidá i obranná kvalita, máte
před sebou opravdu silného protivníka,“ dodal Budínský.
Orli v ligové sezoně na svého soupeře dvakrát nestačili. Válečníci
přitom navíc jako jediní dokázali

uspět na prostějovské palubovce.
Z tohoto pohledu tak mají Severočechům co oplácet.
„Máme horší vzájemnou bilanci
i skóre. Do konce základní části nás
navíc čeká ještě několik opravdu
těžkých zápasů. Proto se nedíváme
pouze na děčínské utkání. Pochopitelně chceme uspět, ale důležité
budou i následující výsledky. Po
posledním zápase v základní části
uvidíme, jak na tom v tabulce budeme. Pochopitelně se budeme
snažit vyhrát co nejvíce zápasů.
Tak, abychom do play – off šli
v dobré pohodě,“ říká trenér Ariete
Choleva.

Dylan Talley se drží mezi nejlepšími hráči ligy
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delníkovi páté místo s průměrem
17,6 bodu na zápas a patřičně využívá skutečnost, že je nejvytíženějším hráčem Ariete.
„Dylan je fyzicky dobře disponovaný. Pokud nevázne souhra s týmem,
je hodně platný a platí to na obou
polovinách palubovky. Když se koncentruje je i velmi dobrý obránce, což
ukázal třeba v pohárovém finále, kdy
uhlídal děčínského střelce Tuckera,“
řekl na adresu Talleyho kouč Zbyněk
Choleva.
Talley v minulé sezoně hrál německou
bundesligu za SC Rasta Vechta a v létě
chvíli trénoval s Nymburkem. Právě
zde si posilu vyhlédlo vedení Ariete.
„Typově by mohl nahradit Jaromíra

Bohačíka,“ odhadoval generální manažer Prostějova Petr Fridrich a nemýlil
se. Americký hráč se rychle prosadil do
základní rotace.
Zámořský hráč na sebe upozornil
i typickou americkou mentalitou.
Sebevědomí mu rozhodně nechybí
a nebojí se velkých jmen. Třeba proti
Nymburku mu nesvázalo ruce ani
neproměněných osm trojkových pokusů. Přesto ve vítězství nad úřadujícím mistrem přispěl osmnácti body
a přidal devatenáct doskoků. Další
velké představení ukázal v zápase proti Jindřichovu Hradci. Dal
sedmatřicet bodů a drží dosavadní střelecký rekord sezony. Dosavadním vrcholem bylo pohá-

rové finále, kdy byl s dvaadvaceti
body nejlepším střelcem vítězů.
„Miluji velké zápasy. Na takové se musí
každý hráč prostě nachystat. Když se
pak vyhraje, je to něco úžasného. Být
součástí vítězného týmu je skvělý pocit,“ vyznává se jediný zámořský hráč
v česko-slovenské sestavě Ariete.
Americké křídlo pomohlo Prostějovu
k zisku první velké trofeje v klubové
historii, jeho mise ale na Hané ještě
zdaleka nekončí. Společně se spoluhráči Talley pokukuje po dalším úspěchu, tentokrát v ligové soutěži. „Tým
byl v posledních letech pokaždé ve
finále a o titul chceme hrát i letos,“ tvrdí
Talley. Nachystá se na ligový vrchol podobně jako na pohárové finále? (lv)

V bitvě o třetí místo zářil Šteffel s Kouřilem
83
72

BK PV
BK PARD

PROSTĚJOV Zřejmě rozhodující utkání v boji o třetí místo po
základní části svedlo proti sobě
basketbalisty Ariete Prostějov
a Pardubic. Sousedy v tabulce
před zápasem dělily dvě výhry
a východočeský klub přijel s cílem snížit svoji ztrátu na aktuálně třetí Orly. Ještě na začátku
poslední části se zdálo, že domácí
ztratí druhé soutěžní utkání na
vlastní palubovce v probíhající
sezoně. Poslední minuty ale přinesly velký obrat. Prostějov zvítězil 83:72, když Pardubice porazil v základní části již potřetí.

Zpočátku to na žádné velké drama nevypadalo. Domácí se rychle
dostali do vedení 13:4, když šest
bodů zaznamenal Švrdlík. Střeleckou štafetu pak převzal Talley. Hráči Pardubic pak zahustili
prostor pod vlastním košem a sérií
deseti bodů v řadě otočili výsledek. Do konce čtvrtiny už přidali
pouze jeden koš za dva body, zatímco hráči Ariete zaznamenali
osm bodů a první čtvrtinu ovládli
v poměru 22:16.
Těsný náskok drželi domácí ještě
ve 12. minutě po trojce Peterky
(27:23), o chvíli později už však
bylo vyrovnáno a od té doby soupeře až do konce čtvrtiny dělily
maximálně dva body. Hosty držely ve hře Wallovy trojky. Minutu
před pauzou poslal Orly do vedení
přesným trojkovým pokusem Sle-

zák, na 36:36 vyrovnal dvanáct minutě bylo vyrovnáno (68:68). dech. Toho Orli dokázali patřičně
sekund před sirénou hostující ve- Od té chvíle bylo na palubovce využít a nakonec vyhráli pohodlně
jediné družstvo. Pardubicím došel o jedenáct bodů.
(lv)
terán Sanders.
Do třetí desetiminutovky vstoupili lépe pardubičtí basketbalisté.
Činil se především bývalý pivot
Prostějova Kohout. I s jeho přiNA TISKOVCE...
spěním po třech minutách Hanáci,
kteří udělali nezvykle vysoký poZbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
čet technických chyb, prohrávali „Začátek z naší strany byl velmi dobrý, ale ten brzký náskok nás utlumil. Nemoh36:45, zvýšenou agresivitou stáhli li jsme se dostat zpět, srážely nás vlastní chyby. Jsem vděčný za poslední čtvrtinu,
svoji ztrátu na dva body, v závěru kdy jsme se na rozehrávce zlepšili, zvláště příchod Radovana Kouřila byl oživením.
čtvrtiny ale opět nabrali manko Dokázali jsme společně poskládat potřebnou energii. Následně se nám dařila hra ve
a do poslední části vstupovali za vnitřním prostoru, podkošoví odvedli dobrou práci. Dnes zahrál mimořádně dobře
David Šteffel a je podle mě hráčem utkání.“
nepříznivého stavu 54:61.
Vzápětí ještě vylepšil náladu na
Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
pardubické střídačce Půlpán, v tu „V úvodu jsme nechali soupeře rozehrát. Na jednu stranu to byly naše chyby, na
chvíli se už ale domácí chystali druhou dobrý výkon Prostějova. Domácí v tom nasazeném tempu nepokračovali,
na velkou stíhací jízdu. Důležité v dřívějších utkáních s námi totiž vždy dobře začali a my jsme nedokázali zastavit.
body si na své konto připsal Štef- V tom to bylo jiné, dokázali jsme je zastavit zlepšenou obranou. Do druhé půlky jsme
fel, energii spoluhráčům dodával udělali některé změny, které byly úspěšné, a dostali jsme se do vedení. Pak musel
střídat Viktor Půlpán, dostali jsme dvě otevřené trojky, tím se Prostějov nastartoval.“
rozehrávač Kouřil a v pětatřicáté

CO ZAZNĚLO

S prostějovským rozehrávačem o výkonech v posledních týdnech

„Čerpáme sílu z pohárového úspěchu,“ tvrdí Kouřil
PROSTĚJOV Rychlost při přechodu do útoku zdobí rozehrápro Večerník
vače Radovana Kouřila, který se
Ladislav VALNÝ
od začátku sezony dělí o minuty s Romanem Markem na postu rozehrávače. Výkony mladého
basketbalisty Ariete Prostějov mají v průběhu sezony vzestupnou tendenci. Poslední týdny ukazují, že se na jeho kvality můžou
spoluhráči spolehnout. Když je to navíc zapotřebí, umí i zakončit.
Dokázal to třeba v koncovce utkání proti Pardubicím, kdy v poslední čtvrtině přispěl k obratu pěti důležitými body. „Vzhledem
k postavení v tabulce šlo oběma týmům o hodně. Byl to těžký
zápas. Ale zvládli jsme to,“ oddechl si Kouřil po důležitém vítězství.
exkluzivní rozhovor

●● Utkání bylo docela nervózní.
Začíná už být cítit, že se blíží play
– off?
„Těžko říct. Šlo o hodně. Pardubice si uvědomovaly, že porážkou
s velkou pravděpodobností přijdou

o možnost postoupit na třetí místo
a získat přijatelnějšího soupeře pro
případné semifinále. I na nás bylo
vidět, že jde o hodně důležitý zápas.
Udělali jsme několik chyb, které běžně neděláme.“

●● V poslední čtvrtině jste prohrávali
o devět bodů, přesto tým nepanikařil.
Věřili jste, že utkání půjde otočit?
„Soupeř hrál dobře v obraně. Nebylo snadné se dostat ke koši, neměli
jsme prostor k otevřeným střelám.
Ale zůstali jsme trpěliví a nic nevypustili. Nikdo nechtěl připustit, aby
Pardubice odjely s vítězstvím.“
●● Výkonu přes chyby nechybělo
sebevědomí. Můžete ho rozdávat?
„To si necháme. Čerpáme z úspěchu
v poháru. Vítězství všechny nakoplo.
I hráče, kteří nedostávají tolik minut.
To, že se nám podařilo získat tuhle
trofej, pomohlo opravdu každému.
Úspěch se přenesl do dalších zápasů.“
●● Blíží se rozhodující část sezony. Půjdete za obhajobou loňského stříbra?

„Všichni to chceme. Teď musíme
oslední porci
zvládnout co nejlépe poslední
zápasů v základní části a doufám, že
mu i v play –
budeme mít dobrou formu
de snadoff. Už čtvrtfinále nebude
upeře,
né. Bez ohledu na soupeře,
kterého dostaneme. Ale
doufám, že se o finálee
popereme.“
●● Do týmu jste přišel
šel
měru
s přáním hrát v průměru
se. Jak
dvacet minut v zápase.
to pohlejste spokojený z tohoto
du?
ětší prostor.
„Každý chce co největší
Ten, který dostanu, se snažím makově se nám
ximálně využít. Výsledkově
docela daří. Takže jsem docela spoych si své mikojený. A snažím se, abych
nuty zasloužil.“

Foto: Josef Popelka

Pondělí 9. března 2015
www.vecernikpv.cz
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Prostějov od úvodu ztrácel a prohrál s posledními Bohunicemi „B“
původní reportáž
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

30
31

S PRO
TAT BOH

PROSTĚJOV Nečekanou komplikaci pro zbývajících sedm kol
a jednu dohrávku k dobru přineslo házenkářům Sokola II Prostějov sobotní domácí střetnutí
s Bohunicemi „B“. Nováčka druhé
ligy posílil v zimě exprostějovský
Michal Jurík a také díky jeho málo
vídanému střeleckému počinu si
brněnský tým v ofenzivně laděné
bitvě připsal oba body. Z poslední pozice se tak výrazně přibližuje
k celkům před sebou.

Hráči Prostějova vedli za celé utkání pouze jednou. A sice 1:0, když
se hned v šestadvacáté sekundě
trefil střelou do levého vinklu Tomáš Jurík. Hostům se rychle podařilo obrátit na 2:4 a o svůj náskok
až do konce poločasu nepřišli.
Domácí se dopouštěli řady technických chyb, soupeř to využíval a z trháků pohodlně zvyšoval náskok až na
pět branek (skóre 7:12 v 19. minutě).
Bohunicím se dařily i postupné útoky
zakončované střelbou přesně k tyčím,
takže přes prostupnou obranu Prostějova dosáhly hned na šestnáct gólů
za poločas.
Po přestávce se Sokolu dařilo ukrajovat ze ztráty, když jeho hráči vyhrávali
minisouboje 2:1 a v polovině druhé
půle tak platil nerozhodný stav 21:21.
Obrat se ale nekonal. Naopak během
dvou minut hosté skórovali třikrát
v řadě a domácí opět výrazně zaostávali
– 21:24.

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Před utkáním se domácí rozloučili se svým bývalým spoluhráčem Michalem Juríkem (v černo-žlutém), ten se připomenul deseti trefami.
Foto: Jiří Možný

Jiřímu Hrubému se podařilo chytit
celkem tři sedmičky, ale do strhujícího
závěru šli s mírným náskokem hosté.
Ti hráli, co potřebovali, opět se mohli
spolehnout na výborný výkon gólmana a čtyři a půl minuty před koncem
odskočili na 26:30. Domácí to ale nevzdali, nedali sice jeden rychlý brejk,
i tak se jim ale podařilo půl minuty před
koncem dotáhnout na jedinou branku.

Zbytek si už však hosté po oddechovém času zkušeně pohlídali.
„Naprosto to nechápu, hlava mi to
nebere, jsem zklamán a rozčarován.
Prohráli jsme naprosto zaslouženě.
Totálně jsme propadli v obranné fázi,
nebyli jsme schopni ubránit dva kluky,
kteří mají sto padesát centimetrů, nakonec jsme na ně museli nasadit osobku.
V obraně bylo šest jednotlivců a dostá-

vali jsme strašně laciné góly,“ láteřil domácí kouč Alois Jurík.
Hosté byli pohyblivější, důraznější,
přesnější a nehráli tak na sebe. Prostějovu nepomohl ani návrat uzdraveného
Jiřího Kozlovského, v útoku se dopustil celkem čtrnácti technických chyb,
z toho deseti v první půli. A soupeř zahrával třikrát více sedmiček.
„Nastoupili jsme jak mistři světa, mysleli jsme si, že to půjde samo. Soupeř
bojoval, neměl co ztratit a nakonec to
svou bojovností a větší chutí po gólech
a chtěním dokázal. Propadali jsme jeden na jednoho, hledali jsme chyby někde jinde, u sebe nezačínal nikdo. Oni
dávali hrozně laciné góly. Při vší úctě k
soupeři nemůžeme dostat šestnáct gólů
za třicet minut,“ nebral si servítky.
Zkušený stratég chystal své hráče na dva
zkušené robustní pivoty, nakonec ale zvítězila spíše dorostenecká sestava soupeře.
A mezi nimi vyčníval Michal Jurík. „Michal je hráčem, kterého všichni známe,

a vůbec jsem si nepřipouštěl, že by nám
mohl dělat takové problémy. Jeho deset
branek svědčí o tom, že obrana nebyla
konsolidovaná. On není střelcem typu
Kosiny nebo Kozlovského, dalo se mu
ale tolik prostoru, co jindy neměl. A dával nám góly z proskoku i dálky,“ smutnil
jeho bývalý trenér Alois Jurík.
Naopak na straně hostů zavládla euforie. „Bylo to dramatické, zvláště s tím
týmem, s kterým jsme přijeli, protože
‘áčko’ hrálo ve stejnou chvíli ve Strakonicích. Museli jsme čekat na čtyři dorostence a já jsem chodil na sedmičky,
takže se do sestavy vrátilo pět hráčů, kteří půl roku nedrželi míč v ruce. Ale evidentně to nadšení vyhrálo,“ radoval se
hrající lodivod Bohunice „B“ Jiří Pánek.
To Prostějovu naopak nastávají komplikace a při bilanci dvou záporných
bodů v tabulce pravdy je přáním uspět
v sobotu na půdě vedoucího Velkého
Meziříčí.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 23

Michal Jurík z Bohunic „B“: „Kluci Kostelec v Napajedlech nepřekvapil
z Prostějova nás asi trochu podcenili“
Jiří Možný
PROSTĚJOV Dlouhé roky patřil
Michal Jurík mezi stabilní členy
prostějovské sestavy. Jednatřicetiletá spojka uvažovala již po
skončení loňské sezony, že kvůli
bydlišti a práci v Brně ukončí své
působení v Sokole II, nakonec se
ještě nechal na půl roku přemluvit. Nicméně před jarní částí Prostějov skutečně opustil a o víkendu poprvé nastoupil proti svým
bývalým spoluhráčům. A vedlo se
mu náramně. Ačkoliv měl předtím
průměr do dvou branek na zápas,
v tělocvičně Reálného gymnázia
skóroval hned desetkrát.

●● Jaký pro vás byl návrat zpět do
Prostějova, ale v dresu soupeře?
„Bylo to pro mě těžké, měl jsem
z toho smíšené pocity. Chtěl jsem,
aby vyhrály Bohunice, na druhou
stranu jsem nechtěl, aby prohrál Prostějov (smích). Měl jsem obavy, že mi
zápas nevyjde, jak budu nervózní,
nakonec to dopadlo dobře.“
●● To je pravda. Vyhráli jste
a v součtu jste nastřílel deset branek.
„To jsme se s klukama domluvili
v hospodě (smích). Dělám si srandu.
Tak to prostě vyšlo. Přispěla k tomu
i velká motivace.“
●● V létě jste se ještě nechal přemluvit, teď v zimě to už nešlo?

„V práci jsem toho začal mít ještě
víc, navíc je tu dost mladých kluků,
kteří jsou na tomto postě platní, tak
jsem se rozhodl, že to tady ukončím
a uvolním jim místo. A v Bohunicích
se mi daří stíhat tréninky.“
●● Vedli jste až o pět branek, nakonec to ještě bylo drama…
„Kluci z Prostějova nás asi trochu
podcenili a nám se zpočátku hodně
dařilo. Běhali jsme, Prostějov jsme
tím trochu zaskočili. Pak se domácí
vzpamatovali, dostali se do tempa
a už to byl vyrovnaný zápas. Tahalo
se to nahoru dolů, naštěstí to dopadlo líp pro Bohunice. Prostě se
snažíme hrát, jak nejlíp umíme.“
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NAPAJEDLA, PROSTĚJOV Druhého bodového zisku z palubovek
soupeřů se kostelečtí házenkáři zatím
nedočkali. Dosud se radovali jen na počátku října v Maloměřicích a svůj zisk
nevylepšili ani v Napajedlech. A vinou
nečekaných zisků některých soupeřů je
tak jejich pozice v druholigové tabulce
opět složitější.
„Napajedla byla favoritem. Hrála
doma a navíc potřebovala body, udělala pro to vše. My jsme neodehráli až
tak špatný zápas, ale nefungovala nám
obrana a souvisel s tím i výkon brankářů. Teď se jim opravdu nedařilo,“
ohlížel se za duelem trenér Kostelce
Jiří Grepl.

První podstatný moment se udál na přelomu první a druhé čtvrtiny hrací doby,
od stavu 6:6 se domácím podařilo skórovat během čtyř minut hned čtyřikrát.
„Tam se lámal poločas. Ještě se nám podařilo stáhnout a v osmadvacáté minutě
to bylo 13:10, v závěru jsme ale inkasovali další dvě branky,“ přibližoval.
Po přestávce to bylo lepší, Kostelci se podařilo utkání zdramatizovat a dokonce
i dotáhnout až na nerozhodný výsledek.
Od stavu 19:13 v šestatřicáté minutě se
nejprve dotáhli na 19:17 ve čtyřicáté minutě, o pět minut později to bylo jen o gól
a následně platil i stav 23:23.
„Rozhodly pak větší zkušenosti domácích, utekli o dvě tři branky a utkání
dovedli do vítězného konce. V závěru
to bylo nejen v režii hráčů, ale i rozhodčích, pískli jim dvě sedmičky, které nebyly,“ je přesvědčen.
V čem vězel hlavní problém, že se Kostelci nepodařilo inkasovat méně než

dvaatřicet branek? „Soupeř se dobře
pohyboval v útočné činnosti, sbíhal si,
dokázal zablokovat naše bránící hráče
a Závodník s Čevorou nám nasázeli po
deseti gólech. To je příliš,“ uvědomoval
si Grepl.
Naopak s útočnou fází byl i přes absenci
Milana Varhalíka a Marka Dostála spokojen. „Hráli jsme jen na tři spojky, ale
Smékal dal devět gólů, Švec sedm, Vymětal pět, s nimi panuje absolutní spokojenost. Vázla nám ale hra křídel, kde
jsem víc čekal od Přikryla, a hra pivotů,
kde se ani jeden neprosadil,“ analyzoval.
Pohled na tabulku velí porazit doma
v neděli dopoledne třetí Juliánov. „Mají
velice silný a kvalitní kádr z SCM Zubří, a pokud k nám přijedou kompletní,
tak to bude velice těžké. Výhry Kuřimi
a Bohunic jsou pro nás ale velice nepříjemné, vůbec jsem je nečekal,“ poznamenal Jiří Grepl.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 23

Oslabená sestava v Davis „Jirka a Adam můžou být za

Cupu na Austrálii nestačila čas lídři týmu,“ věří Navrátil
Ladislav Valný

OSTRAVA Po dlouhých letech tenisté České republiky
nezvládli úvodní utkání v Davis Cupu. V sestavě Lukáš Rosol, Jiří Veselý, Adam Pavlásek a Jan Mertl nestačili na Austrálii. Prohráli 2:3 a díky tomu budou hrát ve druhé polovině září baráž o udržení v elitní skupině týmové soutěže.
Rosol ztratil skvìle
rozehraný zápas

Začátek střetnutí byl nadějný. Rosol vstoupil do zápasu s Kokkinakisem sebevědomě. Okamžitě prolomil podání soupeře a
náskok udržel až do konce setu. Povedená byla také druhá část
utkání. Český tenista diktoval tempo a bez větších problémů se
propracoval k vedení 2:0 na sety. Zlom přišel v závěru třetího
dějství. Český hráč vedl 5:3 a 30:15 při podání soupeře a k vítězství chyběly dva míče. V kritické situaci australský tenista zabral,
vyhrál čtyři hry v řadě a vynutil si pokračování střetnutí. Rosolovo sebevědomí bylo pryč. Kokkinakis se naopak lepšil s každým vyhraným míčem a dokázal srovnat krok. V rozhodující
sadě ale český hráč získal servis protivníka a vedl 3:2, soupeře
ale nezastavil. Do konce zápasu získal jedinou hru a musel australskému tenistovi poblahopřát k vítězství. „Dlouho to byl můj
zápas. Měl jsem to vyhrát. Nezvládl jsem to. Beru to na sebe,“
soukal ze sebe po utkání zklamaný Rosol.
Veselý začal svůj duel proti australské jedničce nadějně. Dlouho
držel vyrovnané skóre, v koncovce úvodní sady ale Tomic získal brejk a šel do vedení. Australan pak hrál uvolněně a rychle
získal tři gamy v řadě. Náskok si pohlídal, i když Veselý bojoval
o každý míč. Třetí sada byla hodně zamotaná. Český hráč dřel
do úmoru a dostal sadu do zkrácené hry. V tie-breaku odvrátil
tři mečboly, na obrat ale neměl sílu. „Soupeř byl dva sety lepší.
V tom posledním se hra vyrovnala, ale v dlouhých výměnách
jsem udělal nějaké chyby a to rozhodlo,“ uznal Veselý.
Prostìjovský pár
získal bod nadìje

Do čtyřhry nominoval nehrající kapitán Jaroslav Navrátil dvojici Veselý, Pavlásek a ta vyzvala pár Groth, Hewitt. Favorizovaný
soupeř dlouho potvrzoval svoji kvalitu a vedl 6:1, 3:0. Prostějovské duo se však z této situace dokázalo vyhrabat a srovnalo
skóre duelu. Třetí sada sice skončila úspěchem Australanů, výkon českých tenistů ale měl vzestupnou tendenci a po čtyřech
sadách bylo vyrovnáno na 2:2.

Při neučasti Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka si odbyl
premiéru i Jan Mertl.
Foto: Petr Kotala

Pátý set se hrál ve výborné atmosféře a čeští tenisté se dovezli
na vlně senzačního vývoje až k triumfu. Své podání prohrál
Hewitt, a pak ztratil svůj servis i Groth. Překvapení bylo dokonáno. Mladíci odvrátili porážku už po druhém hracím dni.
„Nebylo snadné zvolit sestavu. Nakonec rozhodlo, že Jirka
s Adamem už spolu nějaké debly odehrál. Vyplatilo se to,“ uvedl
nehrající kapitán Navrátil.
Austrálie promìnila
hned první meèbol

O vyrovnání průběžného stavu v závěrečném dni usiloval Rosol proti Tomicovi. Výměny byly vyrovnané, soupeři si dlouho
drželi servis a rozhodovala až zkrácená hra, v níž se dařilo více
australskému hráči. V dalším průběhu Rosol v jednom případě
prolomil podání soupeře, sám však ztratil dva servisy a za stavu
0:2 na sety hosté sahali po postupu. Český tenista se nezlomil a
dotlačil následující set do dalšího tie-breaku. V něm ale rozhodující míče vyhrál Tomic a poslal Austrálii mezi nejlepších osm
týmů. „Snažil jsem se, hrál na maximum. Tomic byl ale v klíčových momentech více trpělivý. Škoda, že jsem nezískal alespoň
jednu zkrácenou hru. Mohlo to být jiné,“ litoval porážky Rosol.
Za rozhodnutého stavu nastoupil Mertl proti Grothovi a díky
dobrému výkonu především v prvním setu získal druhý bod
pro českou sestavu. V prvním setu sebral svému soupeři jeden
servis a náskok 5:2 dovedl do vítězného konce v podobě 6:3,
ve druhé sadě sebral Grothovi podání hned v úvodu, poté ještě
jednou a vyhrál 6:2.
(lv)

OSTRAVA Po sérii úspěchů v posledních letech se také nehrající kapitán
daviscupového výběru Jaroslav Navrátil musel smířit s porážkou. Oslabená sestava bez Tomáše Berdycha
a Radka Štěpánka marně vzdorovala
Austrálii. Kapitána tak mohl potěšit
pouze výkon dvojice Veselý, Pavlásek
v deblu. „Kluci mají na to, aby jednou tým táhli,“ věří nehrající kapitán
Navrátil.
Poprvé od roku 2011 bude český tým hrát baráž. Co rozhodlo
o porážce?
„Nebyli jsme kompletní, přesto existovala šance, že uspějeme. První klíčový
moment přišel hned na začátku, když
Lukáš Rosol ztratil vyhrané utkání
s Kokkinakisem. Lukáš hraje dobře,
v důležitých okamžicích ale dělá chyby.

To je o sebevědomí. Pod něj se podepsaly výsledky ze začátku sezony, které
nebyly nejlepší.“
Bylo to vidět i v prvním utkání
programu závěrečného dne?
„Bylo. Třeba ve zkrácené hře prvního
setu udělal Lukáš čtyři nevynucené chyby a to je opravdu hodně. Navíc si v klíčových chvílích nepomohl na servisu. Byly
tam i některé taktické chyby.“
Radost vám udělala alespoň
čtyřhra. Jak těžké bylo rozhodování, koho nasadíte do zápasu?
„Měl jsem jenom dvě varianty. Lukáš
s Adamem, nebo Jirka s Adamem. Dal
jsem přednost klukům, kteří už spolu
hráli. Před čtyřmi lety vyhráli Galeův pohár, loni byli v semifinále prostějovského
challengeru. Jejich sehranost rozhodla
o nominaci.“
Ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí…

„Pomohlo nám, že jsme si hodně blízcí.
Oba jsem trénoval. Kluci si nechali poradit. Dalo se pochopit, že byli nervózní.
Ale stále byli aktivní a dostali soupeře
pod tlak. Zápas otočili, protože se nebáli.“
Jaksevámlíbiljejichvýkonzpohledu budoucnosti českého
týmu?
„Musíme počítat s tím, že Berdych se Štěpánkem věčně hrát nebudou. Musíme
věřit, že se mladým klukům začne dařit.
Moc jich nemáme. Věřím, že Adam a Jirka budou za pár let tahouny týmu. Snad
se k nim přidají dva nebo tři talentovaní
kluci.“
Může vítězům čtyřhry pomoci
tento úspěch v dalším průběhu
sezony?
„Bylo by to skvělé. Hlavně Adamovi
by to mohlo pomoci. Oba mají kariéru
dobře nastartovanou, je na nich, jak s tím
naloží.“

Adam Pavlásek: „Problém byl jenom
om s obleč
oblečením“
čením“
Ladislav Valný
OSTRAVA Parádní premiéru
v Davis Cupu absolvoval Adam
Pavlásek (na snímku). Dvacetiletý
tenista prostějovského Agrofertu
nastoupil za nepříznivého stavu
0:2 společně s Jiřím Veselým do
čtyřhry. Mladá dvojice utkání
vyhrála po velké bitvě v pěti setech a
Pavlásek k tomu přispěl především
parádním výkonem ve druhé
polovině zápasu. „Začátek nebyl
úplně ideální. Byl jsem svázaný. Ale
postupně jsem se uklidnil a výkon
šel nahoru,“ komentoval své úvodní
vystoupení v soutěži Pavlásek.

●● Kdy vám nehrající kapitán Jaroslav Navrátil oznámil, že nastoupíte?
„V pátek před půlnocí si mě zavolal, a řekl,
že budu hrát. Ale spalo se mi dobře. Těšil
jsem se, že nastoupím.“
●● Přípravy proběhly bez problémů?
(úsměv) „Až na oblečení. Červené
šortky mi musel půjčit Radek Štěpánek
a dvě modrá trička mi dal Jirka Veselý.
Ponožky, boxerky a boty jsem měl svoje.“
●● Užil jste si utkání v parádní
atmosféře?
„Start z mé strany nebyl vůbec dobrý.
Jirka mi však na kurtu hodně pomohl.
Postupně nervozita opadla, a pak jsme
odehráli společně skvělý zápas. Byla to
vydařená premiéra.“

●● Na jaké místo řadíte daviscupové
vítězství?
„Zatím je to můj největší úspěch a
věřím, že mě tohle vítězství nakopne do
dalšího průběhu sezony. Když ne tohle,
tak už nevím co. Doufám, že zkušenosti
z celého týdne v dohledné budoucnosti
prodám.“
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Prostějované vyhrávají extraligu téměř rok co rok
off, pak alespoň předkolo. Sezona
2006/2007 přinesla napínavé, ale
nakonec neradostné finále se Slavií,
o rok později se už ale radovali Západočeši po výhře 4:2 na zápasy.
„Je to už poměrně dávno. Úspěchem pro
nás tehdy bylo vůbec play off, mužstvo
ale zůstalo delší dobu stejné, měli jsme
super partu. Vše se muselo sejít na nejvyšší úrovni, vynikající brankář, zkušení
i mladí hráči, předváděli jsme poctivý,
nepříjemný, důrazný hokej. Loni to
předváděl Zlín,“ zavzpomínal bez dvou
centimetrů dvoumetrový útočník.

PROSTĚJOV Dvěma sériemi
předkola začalo v uplynulém
pro Večerník
týdnu play off hokejové Tipsport
Jiří MOŽNÝ
extraligy a v boji o Masarykův
pohár mají i letos prostějovské barvy svá želízka v ohni. Nabízí se tak pohled do uplynulých
ročníků, v nichž se rodáci z Hané či alespoň hráči výrazněji spjatí
s Prostějovem pravidelně radovali ze zlatých medailí. Výjimkami
byly jen triumfy pražské Slavie v sezonách 2002/2003 a 2007/2008.
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Nejpilnìjší je
pardubický Cetkovský
Už od léta 2004 je věrný pardubickému dresu útočník Jiří Cetkovský.
Člen stříbrné prostějovské juniorky
a následně i postupové sestavy, která
vrátila Jestřábům první ligu, dokráčel již třikrát až na domácí vrchol.
Konkrétně v ročníku 2004/2005,
kdy odehrál jen jeden extraligový
zápas a téměř celou sezonu strávil
na hostování v prvoligovém Hradci Králové. Podruhé se radoval po
boku Dominika Haška v sezoně
2009/2010 a poslední zlato přidal
o další dva roky později.

Èernošek se
doèkal obhajoby
Celkem osmnáct sezon strávil v nejvyšší české soutěži obránce Marek
Černošek. A hned dvakrát zakončil
ročník ziskem poháru pro extraligového vítěze. V obou případech se tak
stalopřijehosparťanskémangažmá,
nejprve v sezoně 2005/2006, poté
hned o rok později. Je tak jedním
z pamětníků posledních úspěchů
holešovického klubu.

„Obě sezony byly úplně jiné. Při prvním titulu jsem přišel hned v říjnu
z Ostravy, když se zranil Jirka Vykoukal a oni potřebovali dočasnou
náhradu. Navíc to byla špatná sezona, padali jsme tabulkou a měnili se
trenéři. Mužstva se ujal František Výborný s Marianem Jelínkem a nakopl
nás vánoční Spengler Cup v Davosu,“
vracel se nynější šéf hráčské asociace
CAIHP ve vzpomínkách o téměř deset let zpátky.
Cesta k titulu ani do samotných vyřazovacích bojů tak nebyla vůbec jednoduchá, byť Sparta obsadila šesté místo
v tabulce. „Účast v play off jsme si zajistili až posledním zápasem sezony
a výhrou 6:1 nad Slavií. Poté jsme byli
v euforii, play off jsme prolétli a zvládli jsme i finále, opět se Slavií,“ usmíval
se osmatřicetiletý držitel téměř devíti
stovek extraligových startů.
A úspěšná byla i obhajoba v následujícím ročníku. „Bylo to velice těžké, ale
sezonou i play off jsme šli sebevědomě a měli jsme to pod kontrolou. Za
celý rok jsme si to zasloužili a bylo to
krásné. Měli jsme velice kvalitní mančaft, herně i charakterově. A skvělé
trenéry, pan Výborný přinesl klid
a pan Jelínek nás připravil mentálně.

Dosud posledním šampionem se stal v dubnu 2014 Antonín Honejsek, nyní jde
v dresu Komety Brno právě proti Zlínu.
Foto: Jiří Vojzola

Sešlo se to, jak mělo,“ váží si i dnes vydařeného období Marek Černošek,
jenž loni v létě ukončil svou dlouhou
profesionální kariéru.
V obou případech s ním slavil i nynější sportovní manažer prostějovských Jestřábů Jiří Vykoukal, jenž tak
navázal na dvě předešlá federální zlata
z ročníků 1989/1990 a 1992/1993.

Richter slavil
i s Krajíèkem

„Jsou to krásné vzpomínky a každý
by na to chtěl dosáhnout. Vybavuji
si finále s Vítkovicemi, patřil jsem
tehdy k mladším hráčům. Naopak
v Třinci to byl pravý opak a měli
jsme nejvyšší cíle, byla to obrovská
euforie,“ usmíval se druhým rokem
v řadě hráč polského Sanoku.
Právě s ním se před rokem radoval
z dalšího prvenství, nyní je s týmem čerstvě v semifinále. „Pocity
to jsou srovnatelné, vždy dosáhnete
maxima, co můžete. A to už jsem
byl opravdu veteránem. Letos je to
ale mnohem složitější, obhajovat je
vždy horší. Navíc jsme hráli Polský
i Kontinentální pohár,“ upozornil
sedmatřicetiletý zadák.

Nejen titulem mistra světa z Německa 2001, ale i dvěma českými
a jedním polským ligovým vítězstvím
se může pochlubit Martin Richter.
Prostějovský obránce draftovaný
New Yorkem Rangers se nejprve
Kumstát nejprve
radoval v ročníku 2001/2002 coby
smutnil,
pak se usmíval
hráč pražské Sparty, o devět ročníků
později mohl slavit coby bek Třince. Hned deset sezon oblékal dres KarJeho spoluhráčem tehdy byl i další lových Varů kanonýr Petr Kumstát.
První tři sezony to bylo bez play
prostějovský rodák Lukáš Krajíček.

Loni se
radoval Honejsek
Zatím posledním držitelem Masarykova poháru se stali před necelým
rokem hokejisté Zlína. A mezi ústřední postavy tehdy patřil rovněž útočník
z Prostějova Antonín Honejsek. Čtyřiadvacetileté křídlo se v základní části
až tolik neprosazovalo, ve vyřazovacích
bojích ovšem hned sedmkrát skóroval,
k tomu pětkrát asistoval a v kanadském
bodování skončil pátý.
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„Byl to zatím můj nejkrásnější hokejový zážitek v kariéře. Stála za tím
spousta dřiny, ale přineslo to hodně
štěstí, emocí a zábavy,“ usmíval se při
myšlenkovém návratu do loňského
dubna.
Letos se Zlín s Kometou Brno utká
hned ve čtvrtfinále a bruslařsky nadaný forvard bude na opačné straně barikády. „Za dospělé jsem hrál v Česku
jen tam, takže to pro mě bude mít
náboj. Loni jsme byli v laufu a sérii
jsme jednoznačně vyhráli. Věřím ale,
že letos nemá Zlín tak kvalitní mužstvo, zatím se nám proti nim dařilo
a přeji si, aby to pokračovalo,“ touží po
obhajobě.
O rok dříve došel s týmem alespoň
do finále, radoval se ale jen plzeňský
Tomáš Sýkora, jenž se do pamětí zapsal v útoku HC Prostějov.
U prvního zlínského titulu v ročníku 2003/2004 pak byla hned trojice hráčů dobře známá z působení
v prostějovském hokeji. Konkrétně
to byli obránci Lubomír Vosátko
s Tomášem Vlčkem a útočník
Tomáš Kárný.

Mistøi ligy z Prostìjova
Antonín
Honejsek (Zlín)
An
Jiří Cetkovský (Pardubice)
Jiř
Lukáš Krajíček, Martin Richter (Třinec)
Lu
Jiř
Jiří Cetkovský (Pardubice)
Pe
Petr Kumstát (Karlovy Vary)
Marek Černošek (Sparta Praha)
M
Marek Černošek (Sparta Praha)
M
Jiří Cetkovský (Pardubice)
Jiř
Martin Richter (Sparta Praha)
M
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Holická 24, OLOMOUC, 585 207 555, 605 248 774

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

www.autokubicek.cz

15022710260

Cena platí od 1. 1. do 30. 4. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Nejrychlejší rostoucí značka v Evropě na základě počtu registrovaných vozů v letech 2004 - 2014. Nabídka je pouze informativní a není
závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Dacia Lodgy: spotřeba 3,8 - 11,2 (l/100 km), emise CO2 109 - 161 (g/km). Dacia Sandero: spotřeba 3,5 - 9,8 (l/100 km), emise CO2 99 - 136 (g/km); Dacia Dokker: spotřeba 4,1 - 11,7 (l/100 km), emise
CO2 118 - 168 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze Ilustrativní. Servis zdarma platí u Auto Kubíček
k zakoupeným vybraným skladovým vozům po dobu 3 roky, nebo 50 000 km (platí podmínka, která nastane dříve).

